Bara Friidrottsklubb säsong 2022–2023
Säsongen 2022–2023 börjar vecka 33, 2022 (första träning är tisdagen den 16 augusti) och
avslutas vecka 24, 2022. Det är uppehåll under skollov, ”aftnar” och röda dagar.
Den 14 maj 2022 anordnas en prova-på aktivitet för icke-medlemmar.
Under vecka 33, den 15 augusti, kommer det anordnas ett obligatoriskt föräldramöte för
alla friidrottsgrupper samt löpgrupp barn.
Följande gäller för alla grupper utan undantag:
1. Man kan endast anmäla sig till & träna med den åldersgrupp man tillhör.
2. Föreningen erbjuder prova-på innan säsongen. Under säsong erbjuds ingen prova-på.
3. All anmälan, betalning och eventuell köplats hanteras via SportAdmin.
Viktiga datum!
Anmälan för kommande säsong öppnar enligt följande,
- Befintliga medlemmar, 10 maj 08:00
- Personer i kö, 12 maj 10:00
- Nya medlemmar, 14 maj 10:00
Viktig information!
Den 10 maj öppnas anmälan för befintliga medlemmar, befintliga medlemmar har förtur till att
anmäla sig, men ingen har förtur till en viss grupp eller veckodag. Alla medlemmar kan fritt
anmäla sig till vilken grupp de vill (förutsatt at de tillhör rätt ålderskategori för gruppen). Befintliga
medlemmar har också endast förtur under dessa första dagar, dvs 10 maj till 12 maj. Därefter
öppnas anmälan upp för de som står i kö i dag. Den 14 maj är anmälan helt öppen, och det är
först till kvarn som gäller.
Anmälan och betalning sker samtidigt på SportAdmin. Vi tar endast emot anmälan via
SportAdmin!
Tränare har garanterat plats till sitt/sina barn i den grupp som de är tränare till! Föreningen
behöver få in fler tränare till grupperna i höst och kan inte garantera att alla grupper kan starta om
vi inte har full tränarbesättning. I dagsläget behöver vi ha in fler tränare i grupp 3, 8 samt 9, vilket
gör att vi verkligen uppmuntrar ett engagemang från er sida.

Avgifter säsong 2022–2023!
Medlemsavgiften kommer att vara 150 kronor per individ. Därutöver tillkommer en träningsavgift.
Kostnaden för säsongen blir enligt nedan,
Träningsavgift standard: 800 kronor
Total kostnad för en individ blir alltså 950 kronor, träningsavgift + medlemsavgift
Undantag: Löpgrupper, träningsavgift: 100 kronor samt Extraträning, Grupp 1: 200 kronor.

Rabattstege Familj
Därutöver gäller för träningsavgiften (notera att medlemsavgiften är fast på 150 kronor per
person),

Totalkostnad
Träningsavgift
Total rabatt

1 plats

800

2 plats

1450
150

3 plats

1950
450

4 plats 5 plats 6 plats
7 plats
8 plats
2350
2650
2850
3000
3100
850
1350
1950
2600
3300

650

4 plats 5 plats 6 plats
7 plats
8 plats
588
530
475
429
388

Kostnad per plats
Träningsavgift

1 plats

800

2 plats

725

3 plats

Detta betyder praktiskt,
1. Rabattstegen gäller endast inom en och samma familj
2. Rabattstegen gäller även för samma person inom samma familj
3. Rabatterna gäller ENDAST träningsavgifter, dvs ej medlemsavgifter (således inte för
grupper med enbart medlemsavgift, som föreläsningar eller löpgrupper)
Exempel:
Familjen Andersson består av pappa Kalle, mamma Lisa och barnen Eric, Karin och Stina. Inför
säsongen 2021–2022 så är planen att familjens medlemmar ska träna enligt följande,
Alla ska vara med i familjegruppen, det är fem platser. Sedan ska Eric träna i såväl grupp 7 som
grupp 10. Det är ytterligare två platser. Karin ska träna i grupp 4. Det är ytterligare en plats. Totalt
bokar familjen alltså in sig på 8 platser.
Familjen kommer att betala träningsavgifter om totalt 3100 kronor, dvs de har fått en total rabatt
mot ordinarie pris på 3300 kronor. Pris per plats är därmed 388 kronor jämfört med 800 kronor för
en plats.
Utöver träningsavgiften om 3100 kronor ska familjen betala medlemsavgifter på 5*150 kronor,
750 kronor. Total kostnad för familjens fem medlemmar och åtta träningsplatser blir 3850 kronor.

Vid bokning gäller det att ni själva håller reda på hur många platser som ni ska boka, då ni själva
manuellt måste lägga in rätt rabattkod. Den koden ska ni sedan lägga till på alla platser som ni
bokar. Dvs om ni ska boka totalt tre platser, så ska ni för varje plats/gruppbokning välja rabattkod
”3 platser” så att varje bokad plats får en rabatt om 150 kronor, totalt 450 kronor.

Rabatt per plats rabattkod
1 plats
Träningsavgift
800
Rabatt per plats

2 plats
1450
75

3 plats
1950
150

4 plats
2350
213

5 plats
6 plats
2650
2850
270
325

7 plats 8 plats
3000
3100
371
413

OBSERVERA!!
När ni anmäler och bokar in era platser så kommer ni att behöva bocka i en ruta där ni intygar att
ni förstått anmälningsförfarandet och att ni fyllt i rätt rabattkoder. Det är därför viktigt att ni läser
igenom ovanstående & nedanstående ordentligt i förväg så att ni förstår och att inget blir fel vid
anmälan/betalning.
Bara Friidrottsklubb kommer inte att återbetala felaktigt inbetalda avgifter, och om det tillkommer
bokningar senare kommer Bara Friidrottsklubb inte heller återbetala någon rabatt utan
tillkommande bokningar sker till rabatterat pris, men rabatten gäller inte retroaktivt.
Det innebär att om en familj som betalt med rabattkod ”3 platser”, totalt 450 kronor rabatt - med
150 kronors rabatt per plats, bestämmer sig för att boka in ytterligare två platser. Då bokas dessa
två till rabattkod ”5 platser” och får en rabatt på vardera plats om 270 kronor. Men de första tre
platserna kvarstår som de först bokades och betalades.
Det går att få rabatt för max åtta platser, så även om man vill boka tio platser till familjen så blir
det rabattkoden ”8 platser” som gäller för varje plats.
Felaktigt utnyttjande av rabattkoderna kommer att efterfaktureras och vid missbruk av
rabattkoderna eller obetald efterfakturerad avgift kommer träningsplatsen att makuleras.

Sammanfattning:
1. Räkna samman hur många platser er familj totalt ska boka upp sig på
2. Boka in för en person i taget och lägg till den rabattkod som gäller för familjens totala
antal platser
3. Boka in nästa person i familjen och lägg till samma rabattkod
4. Gör samma sak för varje individ i familjen
5. Varje individ betalar en medlemsavgift oavsett hur många platser som bokas in

Anmälningspolicy:
Anmälan är bindande. Återbetalning sker endast ifall föreningen behöver ställa in
träningsgruppen permanent. Återbetalning sker inte om ni självmant slutar i gruppen efter att
anmälan gjorts.

