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Information gällande U15
Avgifter och kostnader 2018
Styrelsen har inför säsongen 2018 fastställt årets avgifter och betalplan enligt nedan, detta för att kunna
driva klubben på ett bra sätt och uppnå balans i föreningens ekonomi.
Här hittar du all information kring avgifter och kostnader för dig som spelare.

Medlems- och Spelaravgift 2018
1 500.00 kr
Spelaravgiften för U15
Ingår i paketet: Medlemsavgift, licensavgift (Försäkring), Spelaravgift
Kostnad som kan tillkomma: Ev. Cupavgifter, läger & bussresor
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Inbetalningar och avbetalningar
Alla avgifter ska betalas in till klubbens bankgiro och kan delas upp enligt nedanstående plan. Man kan
alltså inte vänta med att betala hela sin avgift till första matchdag. En generell avbetalningsplan har tagits
fram av föreningens kassör. Andra avbetalningsplaner kan godkännas, i särskilda fall, efter
överenskommelse med kassören.
För att man ska få spela match och träna i föreningen så behöver man ligga i fas med sin avbetalning.

BANKGIRO 825-5820
Ange namn och lag vid inbetalning.

Generell avbetalningsplan
Nedan följer den generella avbetalningsplanen som gäller för samtliga om inte annat har avtalats mellan
målsman och föreningens kassör. Respektive summa ska vara inbetald på bankgirot på angett datum.
Önskar man betala in hela summan i förväg går detta också bra.
U15
1 december 500 kr
1 februari 500 kr
1 april 500 kr
I det fall att man ansluter till klubben efter ovanstående datum, får en egen betalningsplan fastställas med
föreningens kassör.

Sponsorer och deras påverkan på spelaravgiften
För att minska kostnaderna för spelaren kan man hjälpa föreningen till nya sponsorsamarbeten.
Avgiftsrabatten står i relation till vilket sponsorpaket en ny sponsor väljer.
Brons (4995 kr): Spelarrabatt 500 kr
Silver (9995 kr): Spelarrabatt 1000 kr
Guld (14995 kr): Spelarrabatt 2000 kr
Huvudsponsor (19995 kr): Spelarrabatt 3000 kr

Upplands-Bro AFF
Broncos

Postadress
co/Wennerholm

Internet/E-post
www.ub-broncos.se

Säte Upplands-Bro
Org. Nr: 802463-3664

Bergvägen 24

kontakt@ub-broncos.se

Bankgiro: 825-5820

19631 Kungsängen

Sida 3 av 5

Bra att veta
Nya spelare och provträningar
Nya spelare som tillkommer till föreningen, har möjlighet att vara med på FEM stycken provträningar.
Efter det skall en träningsavgift på 500 kr betalas. Denna träningsavgift ingår i spelaravgiften och kommer
att räknas av därefter.
Spelare som ansluter i slutet av säsongen tränar gratis fem tillfällen och betalar därefter 500 kr för
medlemsavgift och försäkring. För att delta i matchspel krävs full betalning.

Föräldrar som utför klubbuppdrag
Om man redan arbetar för föreningen kan man få reducerad summa på årsavgiften beroende på vilken
typ av arbete man utför. Arbetet som man utför kan vara:
● Lagledare / Coach
Om du skulle vara aktiv lagledare eller coach i föreningen och uppfyller närvarokravet, kan du få en
reducerad avgift på ert barns årsavgift, beroende på uppdraget. Detta förhandlas fram tillsammans med
kassören i föreningen.
● Klubbjobb inom föreningen
Under säsongen kan det förekomma klubbjobbstillfällen där spelarna har möjlighet att jobba in extra
pengar till SITT lag. Den summa pengar som varje lag jobbar in stannar oavkortat till det laget, här kan
även du som förälder hjälpa till!
Om du assisterar dessa dagar kommer den summa ni jobbar räknas av på nästkommande årsavgift för ert
barn.
● Domare
Genom att gå en domarutbildning, skriva godkänt domarprov och aktivt döma matcher kan du reducera
kostnaden för ditt barn OCH tjäna en slant på fotbollen. Dessutom får du ökad regelkunskap som kan vara
nyttig ute på planen.
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Det finstilta och viktiga
Arbets- och ekonomiskt år
Föreningen har ett brutet räkenskapsår som räknas från 1 november till 31 oktober.
● 1 november till 31 mars
Denna period klassas som försäsong i ekonomin.
● 1 april Ɵll 31 oktober
Denna period är klassad som säsong.
Klubben har valt att ha ett brutet räkenskapsår då vi enklare kan påbörja nästa säsong direkt utan att
blanda in den gånga säsongen. Viktigt att veta är att spelare som har betalat för licenser följer det vanliga
kalenderåret, d.v.s. din licens gäller mellan 1 januari - 31 december och träningar samt matcher under
hösten ingår i förra årsavgiften.
Vad händer med mina arbetade timmar om jag slutar eller inte är aktiv medlem?
Arbetade timmar kommer inte att betalas ut i ekonomisk ersättning av föreningen. Så länge spelaren är
aktiv i föreningen kan man tillgodoräkna sig de rabatter man jobbar in.
Om en spelare slutar i föreningen eller inte är aktiv medlem längre, tillfaller alla arbetade timmar
föreningen.

Föräldrar som funktionär till matchdag
Som spelare i föreningen förväntas det att ens målsmän assisterar under matchdag.
Vilken eller vilka dagar detta blir tas fram av lagledaren (max 5 tillfällen per säsong).
För att en match ska kunna spelas krävs fem matchfunktionärer, därtill kommer även andra uppgifter,
exempelvis grill- och caféverksamhet. Vad arbetsuppgifterna innebär kommer alltid att förklaras under
matchdagen.

Bortamatchkostnader
Till och från bortamatcher under säsongen förväntas det att föräldrarna hjälper sina barn med transport.
Skulle föräldrar tillsammans med föreningen godkänna att man bokar en buss kommer kostnader för
bussen betalas av lagets medlemmar, eventuellt med stöd från föreningen.

Cuper och Turneringar
I Junioråldrarna arrangeras det mycket cuper och turneringar runt om i Sverige, den största i Skövde vid
namn Dukes Tourney. Dessa tillfällen är inte inräknade i årsavgiften utan är tillkommande utgifter.
Föreningen kommer däremot inte fatta beslutet om att åka utan att ta det med föräldragruppen innan,
varvid ett kostnadsförslag presenteras som varje familj får ta ställning till.

Frågor och funderingar
Alla frågor gällande avgifter kan tas med föreningens kassör på mail kassor@ub-broncos.se.
Övriga frågor gällande laget hänvisas till lagets kontaktpersoner som ni finner på hemsidan www.ubbroncos.se under respektive lagsida.
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Kontaktformulär för spelare i Upplands-Bro Broncos 2017

V.g. att texta tydligt

Spelarens namn
Personnummer (10 siffror)
Gatuadress
Postnummer och ort
Mobiltelefon
E-post
Förälder 1 Namn
Personnummer (10 siffror)
Gatuadress (om annan än ovan)
Postnummer och ort
Mobiltelefon
E-post
Förälder 2 Namn
Personnummer (10 siffror)
Gatuadress (om annan än ovan)
Postnummer och ort
Mobiltelefon
E-post
Övrig info som kan vara bra för tränare och lagledning. Ex sjukdomar, medicin etc:

Kryssa rutan om spelaren INTE får synas på Broncos hemsida eller sociala medier.
Vi använder fullständiga personnummer enbart pga. att Riksidrottsförbundets (RF) system
kräver det för att lägga till personer i medlems- och kontaktregister.
Vi kommer aldrig att använda eller sprida personuppgifter till tredje part. Mobiltelefonnummer
och e-postadress används för kontakt mellan föreningens ledare och föräldrar.
Fyll i och lämna formuläret så snart som möjligt till en tränare eller lagledare.
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