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1 Inledning  

 

Välkommen till en ny säsong i Grästorps IK.  

 

I denna mapp hittar du all nödvändig information som du som spelare/förälder behöver.  

Det du skall ta ställning till efter att du läst detta dokument är vilken typ av föreningsavgift som du föredrar.  

 

Gå sedan in på GIK:s hemsida och registrera dig alt. lämna registreringen till någon av dina ledare. 

 

2 Vad du får som ungdomspelare 

• Kompisar 

• Många minnen för resten av livet 

• 1 - 3 isträningar i veckan 

• Seriekort till A-lagets hemmamatcher (efter betald avgift) 

• Tillgång till utrustningsförråd 

• Tillgång till material såsom match- & träningströjor 

• En försäkring via föreningen 

 

3 Vad krävs att du gör 

 

Nedanstående punkter krävs att du gör  

• Föräldrar/Ledare/spelare deltar i föreningens jourvecka 2-3 gånger per säsong. 

• Föräldrar/Ledare/spelare deltar vid föreningsaktiviteter som styrelsen kallar till. Lagledaren meddelar 

vilka tillfällen det rör sig om under säsongen.  

• Betalar föreningens avgifter. Från och med säsong 16/17 kan man välja om man vill sälja papper, ljus 

eller bingolotter mot att man får en lägre avgift.  (se avsnittet om avgifter och medlemskap i GIK). 

 

4 Ekonomi 

Grästorps IK är en ideell förening. Hela föreningens arbete grundar sig på ideella insatser från ALLA berörda 

parter. Ersättningar är normalt inte förekommande inom ungdomsverksamheten. Pengar, som kommer in via 

intäkter utöver planerad budget, ska oavkortat gå till ungdomsverksamheten. 

 

I Grästorps IK är det billigt att spela hockey. Våra avgifter är lägre än i andra klubbar. I stället för att betala 

dyra medlemsavgifter bidrar alla i föreningen med: 

 

• Utföra olika uppgifter istället för att betala höga avgifter. 

• Kiosk- & Marknadssektion som inbringar stora intäkter. 

• Ideella krafter ansvarar för Arenan under kvällar och helger. 
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5 Laguppgift 

 

Varje årskull, utom yngsta laget, tilldelas ett ansvarsområde för en gemensam arbetsuppgift i lagen. Om laget 

bedömer att de behöver hjälp från andra lag lyfts detta på ledarnas månadsmöte. Arbetsuppgifterna nedan är 

föreningsgemensamma, vilket innebär att alla hjälps åt med de uppgifter som ansvarig lag tillsammans med 

ungdomssektionen delar ut. Se även ”årshjul” som följer med som bilaga. För de allra yngsta medföljer ”starta 

ett lag” som bilaga. 

 

 

Lag U10 ansvarar för att dela ut GIK:s årliga programtidning i Grästorps tätort. Kansliet informerar om 

utdelningen. Programtidningen delas ut under september månad.  

 

Lag U11 ansvarar för ungdomsavslutningen. Planeringen sker tillsammans med ungdomssektionen. 

Avslutningen är i mars månad.  

 

Lag U12 ansvarar för att klubben anordnar ett karnevalståg och att klubben marknadsförs på Grästorpsdagen.   

Här är det även viktigt att junior- & A-lagsspelare är med och representerar. Karnevalen genomförs i augusti 

månad.  

 

Lag U13 ansvarar för att arrangera kommunfesten. Planering tillsammans med styrelsen. Kommunfesten 

genomförs i maj månad. 

 

Lag U14 ansvarar för att arrangera företagsmässan vart annat år. Planering sker tillsammans med styrelsen.   

Företagsmässan genomförs i maj månad.   

 

Lag U15 ansvarar för att arrangera hockey under skolloven. Denna aktivitet planeras tillsammans med 

kansliet samt klubbens ungdomsledare.  

 

6 Cup 

 

Klubben betalar anmälningsavgift till EN valfri cup per ungdomslag. Max 5000 kr. Deltagaravgiften betalar 

den egna spelaren eller om laget väljer att ta denna från egen lagkassa. 

 

Föreningen genomför under säsong två föreningsgemensamma cuper. Vid dessa två cuper kommer alla 

spelare och föräldrar att vara engagerade. Lagledaren i varje lag får information och arbetsuppgifter från 

cupsektionen. 

 

7 Programförsäljning 
 

Då Grästorpsrevyn har föreställning har U16, U15 och U14 möjligheter att sälja program under kvällen, 

vinsten går direkt till laget. 

 

8 MoveIt 

 

 Årligen genomförs en aktivitetsdag i Grästorps kommun. Namnet för aktiviteten är MoveIt. Denna dag 

genomförs under augusti månad. GIK har då ”öppet hus” för att visa  vår verksamhet och alla barn ska ges 

möjlighet att prova på ishockey. Alla våra ungdomslag ska vara behjälpliga under MoveIt-dagen. 
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9 Jourmatcher,    (uppgifterna gäller vid A-lagets hemmamatcher) 

 

Uppgifter före match: 

Motståndarlagets omklädningsrum skall vara välstädade och klara minst 2,5 timma före match.  

Det skall också vara rent och städat på läktare, i spelarbås, foajé och toaletter. 

Alla hjälps åt att bära ut dricka, kakor, korv och godis till ”röda kiosken” och kaffebaren i foajén.  

 

Matchen bemannas enligt följande: 

• En person är vakt vid spelaringången. Denna vakt skall vara på plats (i spelargången) under hela 

matchen. De som är behöriga att använda denna ingång skall tillhöra A-laget,( och kunna uppvisa 

medlemskort), annars är det stora entrén som gäller. Undantag görs naturligtvis för ungdoms- & 

juniorlag som kommer hem från match och skall lämna in utrustning i sina förråd. 

• Två personer bemannar utvisningsbåsen under match, i periodpauserna hjälper dessa till i ”röda 

kiosken”. 

• En person till biljettförsäljningen. Denna person, skall efter det att matchen börjat, hjälpa till i 

kaffebaren. 

• En person som bemannar kaffebaren. Där säljs kaffe, dricka, kakor & chokladbitar. 

• Två personer som bemannar ”röda kiosken”. Där säljs kaffe, kakor, dricka, chokladbitar, korv & bröd. 

         

            OBS! Vi som ”jobbar” & vistas i kiosker och kaffebaren är över 15 år. 

 

 

Uppgifter efter match: 

• Sopa läktare & foajé. Städmaterial finns i förrådet under Wertec-logen. 

• Pantburkar slängs i avsedda behållare. 

 

 De som jobbar på jourdagar har ”fri entré samt kaffe. 

 

 

10 Bak & Jourschema 

Lagen lämnar in 200 hembakta kakor, som vi ”med gott samvete” kan sälja för 10:-  Kakorna lämnas till 

kiosken onsdagen veckan man har bakansvaret!  Kakorna ska vara märkta med bakdatum och 

innehållsförteckning. Kioskansvarig i resp. lag ser till så att alla kakor kommer in. 

 

Junior  = åldersgrupp   03 - 00 

A-pojk = åldersgrupp -04 & -05 

B-pojk = åldersgrupp –06 &- 07 

C-pojk = åldersgrupp –08 & -09 

D-pojk = åldersgrupp - 10 & -11 
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Hemmamatch 

nr: 

Bakning.  

Ansvarig är kioskansvarig i varje lag.  

Jourmatch.  

Ansvarig är lagledare i varje lag. 

1.  
 2019-10-02 

 

Juniorer Juniorer 

2. 2019-10-09 
  

 

A-pojk A-pojk 

3. 2019-10-16 
  

 

B-pojk B-pojk 

4. 2019-10-20 

  
 

C-pojk C-pojk 

5. 2019-10-27 
  

 

D-pojk D-pojk 

6. 2019-11-01 

  

 

Juniorer Juniorer 

7. 2019-11-10 

  

 

A-pojk A-pojk 

8.2019-11-15 

  

 

B-pojk B-pojk 

9. 2019-11-24 

 

 

C-pojk C-pojk 

10.2019-12-04 

 

 

D-pojk D-pojk 

11.2019-12-15 

 

 

Juniorer Juniorer 

 

1. Alltvåan 

  2020-01-05 

A-pojk A-pojk 

2. 

 2020-01-08 

B-pojk B-pojk 

3. 

 2020-01-15 

C-pojk C-pojk 

4. 

  2020-01-22 

D-pojk D-pojk 

5. 

  2020-02-09 

Juniorer Juniorer 

6. 

 2020-02-16 

A-pojk A-pojk 

7.2020-02-23 B-pojk B-pojk 

8. C-pojk C-pojk 

9. D-pojk D-pojk 

10.. Juniorer Juniorer 

11. A-pojk A-pojk 

12. B-pojk B-pojk 

12. C-pojk C-pojk 

14. D-pojk D-pojk 
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15. Juniorer Juniorer 

27. A-pojk A-pojk 

28. B-pojk B-pojk 

29. C-pojk C-pojk 

30. D-pojk D-pojk 

31. Juniorer Juniorer 

 
 

11 Avgifter och medlemskap 

 

MEDLEMSSKAP I GRÄSTORPS IK 
Under säsongen 2015-2016 har vi låtit ungdomsspelarnas föräldrar medverka i en undersökning för att forma 

verksamheten efter dagens förutsättningar. För förhoppning är att denna lyhördhet ska hjälpa oss att få fler barn till 

verksamheten, behålla barn och ungdomar längre, samtidigt som verksamheten ska erbjuda en hög utbildningsnivå. 

Nedan ser ni en summering av föreningens riktlinjer. 

  

Ideellt arbete 

Grästorps IK bygger sin verksamhet på ideellt arbete. Föreningen har endast ett fåtal anställda och alla intäkter kommer 

från ideella krafter. Utvärderingen bland föräldrar belyser vikten av rättvist ideellt arbete för att svetsa samman 

föreningen, samt för att hålla ner kostnaderna. Vi har därmed fått en bekräftelse på att vi även i framtiden ska hålla ner 

avgifter genom att låta föräldrar vara tränare, köra ismaskin, slipa skridskor, stå i kiosken m.m. Ska man generalisera så 

har föräldrar inga problem i att engagera sig i föreningen så länge det sker i närheten av sina barn, det ska gärna vara 

kopplat till sportsliga aktiviteter. Detta kommer inte förändras i framtiden. 

  

Försäljning 

Det ökade trycket av intäktsbringande försäljning inom olika föreningar är en svårighet för föräldrar i dagens samhälle. 

Även i Grästorps IK. Extra svårt är det för de föräldrar som har flera barn i verksamheten. Senaste säsongerna säljer vi 

Toalettpapper, bingolotter och ljus. Nu har vi valt att föra in ett koncept där man har en något högre avgift, men du kan 

reducera avgiften genom försäljning, vilket leder till ungefär samma nivå som tidigare. Man kan välja att reducera sin 

avgift genom att sälja toalettpapper, bingolotter eller ljus. 

De föräldrar som inte hämtat ut eller sålt de varor som registrerats i början av säsongen kommer faktureras motsvarande 

summa, samt ytterligare en administrationsavgift på 500 kr. 

  

Syskonbidrag 

Vi har valt att reducera avgifterna med 1000 kr för andra barnet, för de familjer som har flera barn i verksamheten. Har 

familjen fler än två barn i verksamheten får även övriga barn en reduktion om 1000 kr. Familjer med två barn i GIK får 

alltså en subvention med 1000 kr, familjer med tre barn får en subvention med 2000 kr, osv. Denna åtgärd ska hjälpa 

familjer med flera barn att vara verksamma i föreningen. 

  

Registreringen ska göras senast den 15 september. Barn som väljer att börja spela efter detta datum pratar med sin 

lagledare.  

 

AVGIFTER 

11.1 Anhörig/Supporter 

Vi önskar att så många som möjligt väljer att bli medlemmar i vår förening. Spelare, ledare, anhöriga 

och övriga supportrar. Medlemskap i GIK kostar endast 300kr/säsong. 

Betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro, 501-3669, och lämna in nedan uppgifter till 

kansliet, för medlems- registrering. 
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11.2 Ledare 

Alla ledare i klubben ska vara medlemmar. Detta till en kostnad av 300 kr. Ordinarie pris för seriekort 

är 1200kr. Till ledare lämnas en rabatt på 400 kr/ledare när man löser medlemskort & seriekort. 

11.3 Spelare  

Välj föreningsavgift enligt nedan och gå sedan in på GIK:s hemsida för registrering. 

Tränings- & medlemsavgifterna skall vara betalda senast 30 september 2019. 

Om någon spelare önskar månadsinbetalning istället för betalning vid ett tillfälle -  

ta kontakt med kansliet. 

 

AVGIFTER U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 J18 J20 

Medlemsavgift 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Avgift för spelarkort 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Träningsavgift 2760 4060 4560 4560 5060 5060 5560 5560 6060 7060 

Totala avgifter 3110 4410 4910 4910 5410 5410 5910 5910 6410 7410 

           

FÖRSÄLJNING 

PAPPER 
          

20 balar, -1000 kr   -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

           

FÖRSÄLJNING LJUS           

20 paket, -1300 kr -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 

 

FÖRSÄLJNING 

BINGOLOTTO 

UPPESITTARKVÄLL 

 

          

20 st , -460 kr  -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 

           

SYSKONBIDRAG           

-1000 kr per ytterligare 

syskon 
                    

           

TOTALKOSTNAD VID 

FULLSTÄNDIG 

FÖRSÄLJNING 

1350 1650 2150 2150 2650 2650 3150 3150 3650 4650 
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Årshjul 

 


