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Föreningsarbeten säsongen 2020 – 2021  

- Bemanna A-lags Kiosk under säsongen 

- Eftersom sommarfesten 2020 blev inställd har ett beslut tagits att bemanning av A-lags kiosk och 

försäljning av 50/50 lotter läggs på ungdomslagen som ett föreningsjobb.  

- 8 – 10 personer/match innebär att varje spelare/förälder maximalt kommer ha 1 – 2 arbetspass.  

- När spelschemat är klart fördelas matcherna ut på respektive lag.  

- Föräldragruppen i respektive lag fördelar vilka som jobbar varje pass.  

- Det kommer finnas 1 – 2 ansvariga i kiosken varje match som leder arbetet.  

- Vid ”större matcher” kan antalet personer i kiosken bli fler.  

 

- Försäljning rabatthäften september 2020  

- 10 häften/spelare  

- Kostnad 200 kr/häfte 

- Rabatthäften delas ut av föräldragrupp och betalas mot faktura eller via swish till föreningen 

senast 2020-11-30 

 

- Försäljning sportlotter januari 2021  

- 20 lotter/spelare  

- 50 kr/lott (totalt 100 kr)  

- Lotter delas ut av föräldragrupper och betalas mot faktura eller via swish till föreningen senast 2021-

02-26 

-  

- SDHL match, januari 2021? 

- Osäkert datum för detta arrangemang  

- Kiosk och övrig försäljningspersonal, cirka 3 – 5 föräldrar ur varje ungdomslag.  

 

- Community day maj 2021  

- Onsdag 12 maj 17.00 – 20.00 (dag och tid kan ändras) 

- Alla lag/spelare och föräldrar i föreningen samlas och hjälper kommunen med plock av skräp, 

krattning och liknande.  

- Alla bär matchtröjor 

- Samlingsplats vid ishallen där arbetsområden delas upp.   

 

- Sommarfesten juli 2021  

- Alla ungdomslag, juniorlag samt pensionärsgrupp blir tilldelade arbetspass under sommarfesten. Kan 

vara ställa upp staket, entrépersonal, dikesvakter eller liknande.  

- Arbetspassen delas ut till föräldragrupper som fördelar passen på föräldrar/spelare.  

Andra föreningsarbeten kan tillkomma under säsong om akuta behov uppstår, denna dialog förs då med 

föräldragrupper.  
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Deltagaravgifter samt medlemskap  

- Hockeyskolan (2013 – 2015) födda 2012 och tjejhockey 

- Medlemsavgift 100 kr/person eller 200 kr för familj  

- Medlemsavgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

 

- Födda 2011 

- Medlemsavgift 100 kr/person eller 200 kr för familj  

- Medlemsavgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

- Deltagaravgift 1250 kr 

- deltagaravgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

 

- Födda 2010 – 2006  

- Medlemsavgift 100 kr/person eller 200 kr för familj  

- Medlemsavgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

- Deltagaravgift 2750 kr 

- Deltagaravgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

 

- Födda 2005  

- Medlemsavgift 100 kr/person eller 200 kr för familj  

- Medlemsavgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

- Deltagaravgift 3750 kr 

- Deltagaravgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

 

- J18 (2004 – 2003)  

- Medlemsavgift 100 kr/person eller 200 kr för familj  

- Medlemsavgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

- Deltagaravgift 9000 kr 

- Deltagaravgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, tre olika fakturor/betaldatum 2020-08-

31, 2020-10-31 och 2020-12-31.  

 

- J20 (2002 – 2001)  

- Medlemsavgift 100 kr/person eller 200 kr för familj  

- Medlemsavgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, sista betaldatum 2020-10-31 

- Deltagaravgift 10,000 kr 

- Deltagaravgiften betalas via faktura som skickas ut via mail, tre olika fakturor/betaldatum 2020-08-

31, 2020-10-31 och 2020-12-31.  

Vid behov kan deltagaravgifter delbetalas, kontakta då Niklas Dahl på kontoret.  
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Vad ingår i medlemskapet?  

- Försäkring/registrering för spelaren.  

- Som medlem får du förmånligare priser på Team Sportia i Kalix.  

- Rösträtt på årsmötet. 

Vad ingår i deltagaravgiften?  

- Istider, match och träning 

- Slipmaskin  

- Klubbrum  

- Omklädningsrum  

- Förråd  

- Anmälan serier  

- Administration kontoret – ekonomi, cuper, arrangemang, istider, tränarutbildning, 

föräldragruppsmöten, hjälp/stöd/dialog med tränare, materialare mm,    

- Egna hemmacuper är gratis  

- Billigare priser på Camper som anordnas av Kalix HC  

- Morgonträningar anordnade av Kalix HC (2020 – 2021 är det födda 2005-2006-2007)  

- Individuell träning, ispass fyra dagar i veckan under dagtid.  

- Målvaktsträning  

- Målvaktsutrustning (förutom skridskor) att låna upp till 12 års ålder.  

- Sommarträning anordnad av Kalix HC (A-lag till 2007)  

- Administration kring varje lags ekonomi 

- Administration kring föreningsaktiviteter 

- Träningsmaterial för is och fysträningar  

- Föreningstutvecklare  

- Med mera!  

Föreningskläder  

- Utprovning av föreningskläder sker sista veckan i maj samt första veckan i juni på Team Sportia i Kalix.  

- Fyll i listor där så kommer beställningarna finnas till säsongsstart.  

- Beställda föreningskläder kommer att faktureras via mail till via Kalix HC, betaldatum för detta 2020-

09-15.  

Extra träningar  

- Morgonpass födda 05 – 06 – 07 måndagar & torsdagar 06.30 – 07.20  

- Målvaktsträning fredagar 06.30 – 07.20 jämna veckor.  

- Individuell träning A-lag – J18 måndagar, tisdagar, torsdagar & fredagar 08.30 – 09.50.  

- Skolhockey födda 05 – 06 – 07 tisdagar & onsdagar 14.00 – 14.50.  

Dessa träningar är frivilliga och ingår inte i lagens träningsnärvaro. Extrapass för spelare som vill träna på 

individuell teknik.  
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Målvaktstränare kommer finnas tillgänglig och närvara på lag pass för att ge feedback till målvakter, detta 

utöver målvaktsträningar. Extra målvaktspass kan läggas in i Part Arena eller på annan ort om behov och 

utrymme finns.  


