
Avgifter och bidrag IBF Gagnef 

Säsongen 2022/2023 
 

Avgifter 
Följande avgifter gäller för IBF Gagnef säsongen 2022/2023 

Medlemsavgift 
 200 kr per person och år. 

 Gäller samtliga spelare och ledare oavsett ålder. 

 Föräldrar, släktingar och vänner får också bli stödmedlem vilket kostar 200 kr. 

 Alla medlemmar måste anmäla sig på IBF Gagnefs hemsida. 

Träningsavgift 
 Träningsavgift ska betalas av samtliga spelare oavsett ålder 

 100 kr per spelare och år för barn i  lek & lär 

o Grupper som inte spelar några matcher 

 600 kr per spelare och år för barn och ungdomar födda 2007 och senare 

o Grupper som spelar sammandrag och seriespel 

 1800 kr per spelare och år för samtliga spelare födda 2006 eller tidigare 

 250 kr per spelare och år i för veteranerna 

 Är man med i flera grupper t.ex. spelar i både seniorlag och deltar i veteranträningar betalar 

man den högsta avgiften men inte dubbel avgift d.v.s. spelaravgift för seniorspelare. 

 

  



Bidrag 
Vi uppmanar alla lag att skicka in förfrågan om bidrag till styrelsen för saker som inte nämns här, t.ex. 

kostnader för transporter, gemensamma aktiviteter med laget etc. Styrelsen har möjlighet att 

godkänna olika önskemål beroende på det aktuella ekonomiska läget i föreningen. 

Tränarbidrag 
 Alla lag har rätt till tränarbidrag för ledare 

 Bidraget uppgår till maximalt motsvarande summan 3 x spelaravgiften för laget 

o Upp till och med 15 års ålder = 3 x 600 kr 

o Från 16 års ålder = 3 x 1800 kr 

 Hela tränarbidraget betalas ut till kontaktpersonen för laget som sedan ansvarar för att 

fördela till de övriga ledare 

 Tränarbidraget betalas ut när alla ledare i respektive lag lämnat in registerutdrag och betalat 

medlemsavgiften. 

Målvaktsbidrag 
 Lag som inte har fasta målvakter kan söka bidrag för målvaktskläder 

o Hela kostnaden för byxa och tröja 

o Materialansvarig Robin Hasselkrans godkänner inköpet och beställer även kläderna 

 Lag som har fasta målvakter kan söka bidrag för målvaktskläder 

o Materialansvarig Robin Hasselkrans godkänner inköpet 

o Bidraget uppgår till maximalt 2000 kr per målvakt 

o Om målvakten slutar eller växer ur kläderna denna har fått bidrag för ska kläderna 

återlämnas till förening 

o Namn får inte tryckas på t.ex. tröjan om man söker bidrag för densamma  

Overallbidrag 
 Föreningen betalar 200 kr i bidrag till varje medlem som köper en komplett träningsoverall 

via Klubbhuset 

o Bidraget regleras direkt vid inköp av overall på Klubbdagen av Klubbhuset. 

o Beställer man i efterhand på nätet får man betala hela summan och sedan begära 

återbetalning på 200 kr från föreningen när man skickat kopia på kvitto till kassören. 

Material som bekostas av föreningen 
Materialansvarig Robin Hasselkrans godkänner inköpet och gör även beställningen 

 Bollar till varje lag 

 Västar till varje lag 

 Koner till Mockfjärds sporthall + Djurås sporthall 

 En uppsättning sjukvårdsartiklar till varje lag 

 Hjälm, tröja och byxor, knäskydd, handskar till 2 st målvakter om inga fast målvakter finns i 

laget 

 Matchställ (Matchtröja, shorts, strumpor till varje lag) 

 Träningsoverall till ledare vid behov 

o Ska användas vid match och träning 

Cupbidrag 
 Varje lag som ska åka på cup kan ansöka om ett bidrag på 5000 kr  


