Politik nr. 5

Hvad får du for dit kontingent?
Hvad får du for kontingentet i BSF?
Ungdom:













Vi stiller velkvalificerede trænere til rådighed i forhold til årgangen
Gode bane- og klubfaciliteter
Mulighed for kamp- og træningsafvikling på kunstgræsbane (inden- og udendørs)
Et hyggeligt samlingssted hvor vi tager socialt ansvar
Deltagelse i DBU’s udendørsturneringer
Deltagelse i DBU’s udendørs vinterturnering
Deltagelse i DBU’s officielle DM- og indendørsmesterskaber
Tilbud om deltagelse i stævner, dvs. med deltagerbetaling
Tilbud om sportsrejser dvs. med deltagerbetaling
Mulighed for at benytte klubbens faciliteter efter gældende regler
Fra U12 og frem tilstræber BSF, at førsteholdstræneren IKKE er forældertræner.
BSF tilstræber at alle førsteholdstrænere fra U12 og frem får godtgjort kørsel og evt. øvrige
omkostninger, da det forventes at disse hold træner minimum 3 gang om ugen.

Senior M/K og eliteungdom:












Vi stiller velkvalificerede trænere til rådighed
Gode bane- og klubfaciliteter
Mulighed for kamp- og træningsafvikling på kunstgræs (inden- og udendørs)
Et hyggeligt samlingssted hvor vi tager socialt ansvar. (dog med sportslige ambitioner)
Deltagelse i klubbens mange aktiviteter som afslutningsfest, Jule five-a-side, m.m.
Der stilles tøj til rådighed under træning og kamp som selvfølgelig bliver vasket, dette
gælder for HS1, HS2, U19-1 og u17-1
Deltagelse i DBU’s udendørsturneringer
Deltagelse i DBU’s udendørs vinterturnering
Deltagelse i DBU’s officielle DM- og indendørsmesterskaber
Træningslejr i nogen tilfælde med deltagerbetaling
Mulighed for at benytte klubbens faciliteter efter gældende regler

Oldboys/-girls og veteraner:









Gode bane- og klubfaciliteter
Mulighed for kamp- og træningsafvikling på kunstgræs (inden- og udendørs)
Et hyggeligt samlingssted hvor vi tager socialt ansvar
Deltagelse i klubbens mange aktiviteter som afslutningsfest, ule five-a-side, m.m.
Deltagelse i DBU’s udendørsturneringer
Deltagelse i DBU’s udendørs vinterturnering
Deltagelse i DBU’s officielle DM- og indendørsmesterskaber
Mulighed for at benytte klubbens faciliteter efter gældende regler

Note: Hvor der kan være tale om ”brugerbebetaling”, er der mulighed for at anvende de enkelte
holds opsparingskonti, læs: ”Opsparing i BSF”
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