
  
Vejledning i oprettelse af fri-kontingent for frivillige i Solbjerg IF Fodbold 
 Som frivillig træner, holdleder eller bestyrelsesmedlem, tilbyder Solbjerg IF Fodbold dig et gratis medlemskab af vores afdeling. Du skal være opmærksom på, at kontingent strukturen er den, at alle betaler et hovedforeningskontingent til hovedforeningen, et afdelingskontingent til den afdeling som man nu ønsker at dyrke idræt i og i fodboldafdelingen har vi valgt, at alle medlemmer under 18 år betaler et årligt kontingent til vores rejsefond, som alle kan søge midler fra til nogle dejlige oplevelser på holdene.  Hvis du f.eks. er frivillig træner på et U10 hold og har en spiller på holdet, vil vi bede dig gøre følgende for, at få dit fri-kontingent:  1. Opret dit barn på www.solbjerg-if.dk ved at klikke på øverste højre hjørne ”For medlemmer - bliv medlem”. Hvis I er en familie kan alle personer med fordel oprettes med samme mailadresse og samme mobil nummer. HUSK, at skrive dit mobil nummer i feltet ”mobil nummer” ikke i ”telefon nummer”. Her betaler du også hovedforeningskontingentet. For 2016 og 2017 er hovedforeningskontingentet fastlagt til 95,- årligt. 2. Hvis dit barn allerede er oprettet og har betalt sit hovedforeningskontingent ifbm. deltagelse i en anden afdeling under Solbjerg IF kan du gå videre. Skulle du selv have betalt kontingentet for dit barn, skulle du have gået ind under ”Afdelinger – Fodbold – Ungdom – Hold” og købt dit medlemskab til holdet her. Sammen med kontingentet havde du også betalt dit kontingent til Rejsefonden, da det er indregnet i hold kontingentet når du selv betaler. 3. Når dit barn er oprettet og du skal have fri-kontingent, skal du nu sende en mail til klubbens kasserer, hvor du oplyser navn, alder og på hvilket hold dit barn skal spille på. Kassereren vil så snarest muligt melde dit barn ind på holdet. Du vil nu kunne se navnet figurere på både Conventus og DBU’s Kampklar app. Du kan finde kassererens mailadresse på hjemmesiden. 4. Da kassereren kun betaler fodbold kontingentet, mangler du nu, at betale for kontingentet til rejsefonden for dit barn. At trænerne skal betale for rejsefonden for deres barn, er en beslutning der blev taget på sidste års trænermøde. Du skal betale for dit barn til rejsefonden, ikke for dig selv. Det er derfor dit barns profil du skal logge ind med. Rejsefonden ligger lagt ind som en holdtilmelding nederst i rækken af hold under ungdom. 5. Nu er du klar til sæson start.  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, Solbjerg IF Fodbold 


