Västerås BTK välkomnar
nya och gamla medlemmar till bordtennissäsongen 2012-2013
En ny säsong startar med gamla och nya utmaningar för VBTK. I år har vi lag i division 2 och ett
flertal i division 4, oldboysserien och ungdomsserierna.
Vi startar säsongen med ett

upptaktsmöte i vår samlingslokal
den 27 augusti klockan 18.30.
Mötet är till för spelare och föräldrar. Vi kommer ge information om b la planerade aktiviteter och
träningar under säsongen och svara på frågor.

v36 startar ordinarie träningar (schema bifogas). I huvudsak spelar alla i samma
träningsgrupper som tidigare även om de byter träningstider. En förteckning över
träningsgrupper och spelare finns tillsammans med schemat. Träningsgrupperna kan komma att
justeras senare under året. Har du tagit uppehåll med pingisen och nu vill sätta igång igen eller
om du inte inplacerad i någon grupp så kontakta kansliet eller Johan Rinderud så ordnar vi det.
Har du önskemål om att byta grupp kontaktar du Johan Rinderud (kontaktuppgifter finns på
hemsidan). Tänker du inte fortsätta spela pingis är vi tacksamma om du mejlar
kansliet@vasterasbtk.se så vi kan korrigera i vårt medlemsregister och ge nya intresserade
möjlighet att få plats i våra grupper.
Vi ses i träningslokalen
Västerås BTK, pingis på toppnivå

Avgifter
Medlemsavgift........................................................................... 100 kr/år
Familjemedlemsavgift (samtliga familjemedlemmar
på samma adress)...........................100 kr/år
Träningsavgift
pingisskola (1 ggr/vecka).................................500 kr/år
pingisgrupp (2 ggr/vecka)............................. 1 000 kr/år
utvecklingsgrupp (2 ggr/vecka).....................1 000 kr/år
ungdom elit (3 ggr/vecka)............................. 1 150 kr/år
ej tränarledda grupper..................................... 850 kr/år
I avgiften till pingisskolan ingår en t-shirt mot uppvisande av betalning. Detta gäller första spelsäsongen.
Nybörjarracket finns att köpa i lokalen för 100 kr.
I träningsavgift ingår tävlingslicens (d-licens) för länstävlingar. Med d-licens kan man spela ungdoms-, veteran- och
div 4-serie samt tävlingar som är öppna bara för länets spelare (framförallt ungdomstävlingar).
Vill man tävla i ”öppna” tävlingar behöver man A-licens. Vill du ha A-licens mejla kansliet omgående.
A-licens

senior (född 1994 eller tidigare)....................... 400 kr/år
ungdom (född 1995-2001)............................... 300 kr/år
barn (född 2002 eller senare)..........................100 kr/år
pensionär (född 1948 eller tidigare).................300 kr/år

För tävlingar betalar spelaren halva startavgiften i samband med anmälan. Betalning sker till VBTK.
Betalning till pg 875619-9 senast 30 september 2012. Ange spelarens personnummer som
referens på betalningen. Är ni flera tränande i familjen är vi tacksamma för en betalning per
spelande. Mejla kansliet för att registrera familjemedlemmar.
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