Medlemsavgift Stora Tuna OK 2020
För alla medlemsformer gäller att ej start och extra avgift vid efteranmälan återbetalas av medlemmen (i regel efter fakturering i slutet av året). Anmälningsavgifter till O-Ringen och utlandstävlingar betalas alltid av medlemmen själv. Ungdom gäller t.o.m. 16 år, Vuxen fr.o.m. 17 år.
För 2020 gäller följande medlemskapsnivåer och avgifter:
Stödmedlem
Stödmedlemskap för dig som inte deltar i klubbverksamheten eller inte tävlar för Stora Tuna OK. Medlemskap gäller även för dem som tränar med oss men tävlar för en annan klubb. Deltagende i skogslek omfattas av stödmedlemskap (upp t.o.m. 7 år).
Vuxen/Ungdom (300 kr)
Aktiv
Medlemskap för dig som deltar i klubbens verksamhet och/eller tävlar för Stora Tuna OK. Upp till 3 tävlingar som klubben betalar ingår i detta medlemskap.
Vuxen/Ungdom (500 kr)
Tävling
Medlemskap för dig som tävlar för Stora Tuna OK. Upp till 15 tävlingar som klubben betalar ingår i detta medlemskap.
Vuxen (1000 kr) / Ungdom (750 kr)
Tävling plus
Obegränsad antal tävlingar ingår i medlemskap Tävling plus.
Vuxen (1500 kr) / Ungdom (1000 kr)
Silver Keps (2300 kr)
Alla tävlingar och träningar ingår, träningstips kan erbjudas (2000 kr kan användas mot friskvårdsbidrag som arbetsgivaren oftast står för).
Guld Keps (3300 kr)
Alla tävlingar och träningar ingår, träningstips m.m. kan erbjudas (3000 kr kan användas mot friskvårdsbidrag som arbetsgivaren oftast står för).

Medlemsavgifter
OK Tyr
Barn (-12 år)
Ungdom (13-25 år)
Vuxen (26-64 år)
Pensionär (65 år-)
Familj
1

Som medlem i OK Tyr får du
bland annat:

300
500
500
300
300
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Grava SK
Enskild

300 kr

Familj

700 kr

IF Göta
Icke aktiv medlem (under 18 år)
200
Icke aktiv medlem (18 år och äldre)
300
Aktiv medlem (under 18 år)
500
Aktiv medlem (18 år och äldre)
600
Icke aktiv familj**
600
Aktiv familj (minst 1 aktiv familjemedlem)**
1 150
Du får

Utnyttja vår
klubbanläggning
Tyrstugan norr om
Färjestad.
Springa tävlingar för
klubben. En del
tävlingsavgifter betalas
av klubben.
Delta i
klubbens träningar.
Delta i träningsläger och
tävlingsresor som
klubben arrangerar.
Delta i nybörjarkurser
för ungdomar och vuxna.

Icke aktiv medlem

Denna avgift är för dig som inte tränar och/eller tävlar i
föreningens verksamhet.
Medlemskort (hämtas på kansliet)
Rabatt 50 % på startavgiften i föreningens
motionsarrangemang (vissa undantag förekommer, t.ex. Vår
Ruset)*

Tillgång till klubbens
orienteringskartor, för
närvarande ett 30-tal.
Delta i cykelsektionens
verksamhet för vuxna
och barn.
Aktiv medlem
Tränar och/eller tävlar du i föreningens verksamhet är detta
avgiften för dig.
Medlemskort (hämtas på kansliet)
Medlems T-shirt IF Göta Karlstad
Ledarledd träning 1-10 ggr/vecka (frekvens varierar beroende
på ålder och ambition)
Fri anmälan till samtliga tävlingar enligt föreningens
tävlingsplan (se www.ifgota.se)
Fri start i föreningens motionsarrangemang för aktiva i
löpgrupper över 15 år (vissa undantag förekommer t.ex. Vår
Ruset)*
Fri start på Götas Ungdomsspel (utomhus och inomhus)
Rabatt 50 % på startavgiften i föreningens
motionsarrangemang (vissa undantag förekommer, t.ex. Vår
Ruset)*
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"Trippelmedlemskap"
En medlemsavgift - tre medlemskap (OK Tyr, Grava SK, IF Göta)
Mest relevant för aktiva barn/ungdomar/familjer
Gäller för barn och ungdomar upp till 18 år:
Icke aktiv
Aktiv

300 kr
900 kr

Kommentarer:

100 kr/klubb (-100 kr för IF Göta som har denna kategori)
300 kr/klubb (Tyr: oförändrat -12 år, -200 kr för 13-18 år; Grava: oförändrat; Göta: -200 kr)1100-1300 kr idag

Gäller för familj:
Icke aktiv 1 200 kr
Aktiv
2 400 kr

400 kr/klubb (Tyr och Grava: saknar kategorin idag; Göta: -200 kr)
800 kr/klubb (Tyr: -500 kr; Grava: +100 kr; Göta: -350 kr)

3150 kr idag

