
	  
	  

	  
	  

 
 
Velkommen til fotballmoro i Haugerud IF! 
  
Vi ønsker velkommen til å bli medlem i Haugerud IF Fotball og det nye  
2009-laget vårt. Vi er en klubb som gir barn og ungdom her i området mye  
fotballmoro, sommer som vinter. Hele driften av Fotballgruppen bygger på frivillig  
innsats av foreldre og andre voksne.  
 
Haugerud IF Fotball er en av de heldige klubbene i området som har egen kunstgressbane – 
Haugerudbanen. Flotte treningsforhold, året rundt. For å kunne drifte kunstgresset og gi 
spillerne mest mulig spilletid til minst mulig kostnad, er vi helt avhengige av at foreldre og 
voksne spillere betaler kontingenter og stiller opp til vakter og dugnader. Følgende regler 
gjelder for alle i Haugerud IF Fotball: 
 
Medlemskontingent og treningsavgift 
• Medlemskontingenten sendes ut av klubben og gjelder for kalenderåret. Den er 

obligatorisk, og dekker blant annet forsikring av medlemmene. 300 kr. pr. år for alle. 
• Fotballavgiften sendes ut i februar/mars fra fotballgruppa. Også denne følger kalenderåret. 

Hvis avgift ikke er betalt etter 1. gangs purring, vil spilleren miste retten til å delta på 
treninger og kamper. Fotballavgiften er i 2015 kr. 1.100 pr år for de aller yngste.  
I 2015 betales bare kontingenten på 300 kroner 
  

Deltagelse på dugnadsarbeid 
Haugerud Fotball er en foreldredrevet klubb. Alt som gjøres av lagledere, trenere, 
styremedlemmer og andre, skjer frivillig, uten betaling. Alle foreldre som melder sine barn 
inn i fotballgruppen, og innmeldte spillere over 18 år, forventes å stille opp på dugnadsarbeid 
i Haugerud IF Fotball eller lagets regi. Med dugnad menes kjøring til bortekamper, 
opprydding etter vinteråpen bane, kioskvakter, deltagelse på ulike arrangementer o.l. 
 
Klipp her   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  --  -  -  -  -  -   
 
INNMELDING I HAUGERUD IF FOTBALL (Bruk store, tydelige bokstaver) 
 
Medlemmets navn: ______________________________ Fødselsdato: __________ 
 
Adresse:___________________________________Postnr/sted:______________ 
 
Mobilnr:______________ E-post_______________________________________ 
 
Ja, vi har lest Haugerud IF Fotballs klubbregler og er innforstått med at kontingenter og 
avgifter må betales i rett tid og at dugnader må deltas på om en spiller skal få være med på 
treninger og kamper. Jeg samtykker i at mitt eller mitt barns fornavn/etternavn og bilde 
kan brukes på nettsidene og i trykksaker til Haugerud IF, og at opplysningene utfylt her 
kan registreres elektronisk i FIKS. 
  
____________ ____________________ __________________________ 
Dato   Underskrift spiller     Underskrift foresatt 
 
Navn på foresatt: _____________________________ Mobilnr.: _______________ 
 
E-post til foresatt:  __________________________________________________ 
 
Slippen leveres til lagleder, trener eller direkte til Fotballstyret i Haugerud IF. 
Den kan også sendes på e-post til dagend@online.no  


