Medlem af DRsU ∙ DIF ∙ DGI ∙ VIS

København den 9. februar 2010

Bilag 1

Bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2010
Der laves en ny struktur, der består af et grundkontingent, der svarer til det laveste nuværende kontingent.
Der vil derudover være en række hold man kan melde sig på, mod at betale et ekstra holdkontingent.
Deltager man på 2 hold, skal man betale et grundkontingent og 2 holdkontingenter.
Børn og unge under 18 år betaler kun halvt kontingent (undtagen børneholdet, da alle på det hold er under
18 år).
Familiekontingentet (gruppekontingent) droppes helt, da det ikke anerkendes af Københavns Kommune, og
dermed ikke tilskudsberettiget.
Grundkontingent ‐ kr. 300,‐ (kr. 150,‐ for børn og unge)
Alle der ønsker at være medlem af klubben skal betale dette kontingent.

Hold der ikke kræver tilmelding eller holdkontingent
Turrullere ‐ kr. 0,‐
Den store gruppe af motionister der primært ønsker at køre med på nogle ture er i denne gruppe. Der er
ikke garanti for at der er en instruktør eller træner til alle de planlagte ture.
Begynderhold ‐ kr. 0,‐
En ugentlig træning for alle nybegyndere, hvor man lærer alle de basale kundskaber. Der vil altid være
mindst en instruktør.
Tirsdagshold (Grundteknik/tricks/freestyle) ‐ kr. 0,‐
Træning hver tirsdag på rulleskøjtebanen i Ørestad Syd, og altid med en instruktør.
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Hold der kræver tilmelding og et holdkontingent
Børnehold ‐ kr. 150,‐ (ingen rabat for børn og unge)
Kun for børn i alderen ca. 6 ‐ 14 år. Der er træning 2x 1½ time hver uge med en træner. Træningen foregår
på rulleskøjtebanen i Ørestad Syd.
Speedhold ‐ kr. 450,‐ (kr. 225,‐ for børn og unge)
Træning 2‐3 gange ugentligt primært på rulleskøjtebanen i Ørestad Syd. Alle træninger vil være med
instruktør. Alle på speedholdet får også tilbudt en gratis DRSU licens, så man kan deltage i stævner i
Danmark. Deltagelse i DM konkurrencer bliver betalt af klubben.
Roller Derby ‐ kr. 200,‐ (kr. 100,‐ for børn og unge)
Træning med Roller Derby holdet 1‐3 gange ugentligt. Der vil altid være en der påtager sig trænerrollen.
Hockey ‐ kr. 200,‐ (kr. 100,‐ for børn og unge)
Hockeyspillere der blot ønsker at træne, men ikke ønsker at spille turneringskampe, og som dermed ikke
har nogen DRSU licens.
Turnerings Hockey ‐ kr. 700,‐ (kr. 350,‐ for børn og unge)
Hockeyspillere der deltagere i den nationale turnering under DRSU. Med i kontingentet er inkluderet en
licens til DRSU.
Hockey målmand ‐ kr. 0,‐
Hockeyspillere der kun fungerer som målmænd betaler kun grundkontingent, uanset om de spiller
turneringskampe eller ej. Kontingent som Hockey målmand skal ansøges hos bestyrelsen.
Trænerkontingent ‐ kr. 0,‐
Medlemmer der fungere som trænere betaler kun grundkontingent, og kan få tilskud til udgifter forbundet
med transport til og fra træning. For at være træner skal man være træner ved en planlagt træning
minimum 25 gange årligt. Der skal være en plan med datoer og tidspunkter for hvornår man er træner for
at man kan godkendes som træner, og der skal hver måned indberettes, hvornår man har fungeret som
træner. Trænerkontingent skal ansøges hos bestyrelsen.
Trænere vil desuden blive tilbudt at deltage gratis i træneruddannelser, og de kan frit deltage på alle de
hold de ønsker, forudsat at de opfylder krav om alder, køn og "evne".
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