
Bilag 4.1 Informationsmateriale til forældre og springere (begyndere og øvede)                         
 

Vers. 3, 28-08-2018 
 

 Der er mulighed for at deltager i 3 klubtræfstævner i løbet af sæsonen. Desuden er der mulighed for at 
deltage i Fynsmesterskaber  

 
 Ved afholdelse af stævner og andre arrangementer, vil der være brug for hjælp fra forældre til praktiske 

gøremål. Ligeledes vil der også være behov for hjælp i.f.m kørsel til stævner. Vi forventer en vis opbakning 
til disse arrangementer 

 
 Tilmelding til stævner foregår via mail og er bindende. Såfremt man efterfølgende er forhindret i at 

deltage, skal man selv betale konkurrencegebyr (dette gælder dog ikke ved sygdom).  
 

 Springerne skal følge trænerens instrukser omkring sikkerheden og skal deltage i opvarmning  
 

 Alle springere møder omklædt når timen starter (i sportstøj og med strømpesokker eller springsko) 
 

 Medbring gerne drikkedunk. Der må ikke spises under træningen (spis gerne frugt/brød før træningen) 

 Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke bæres smykker til træning og langt hår skal være sat op 
 

 Der er ingen leg i redskabsrummet under træning. Under træningen skal springeren opholde sig i hallen 
og der er ingen leg i hallen før træningsstart      

 
 Venner og veninder samt forældre må ikke opholde sig ved trampolinerne og må ikke forstyrre træningen  

 Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon under træning 

 Der vil ved stævner, træning o.l. blive taget billeder af børnene som vil blive brugt på vores hjemmeside. 
Såfremt man ikke ønsker dette bedes man gøre opmærksom på det 

 
 Tilbagemeldinger eller spørgsmål ang. træning, konkurrencer eller andet rettes til trænere eller 

bestyrelse. (se kontakter på vores hjemmeside www.stribtramp.dk). Evt. andre informationer om klubben 
kan også findes på vores hjemmeside 

 

 Kontingent : 
o 1.100,- pr. sæson for 1 x træning pr. uge (begyndere og øvede) 
o 1.500,- pr. sæson for 2 x træning pr. uge (øvede) 
o 1.800,- pr. sæson for konkurrencespringere  

 
 Ved tilmelding modtager I en bekræftelse på at I er tilmeldt. Betaling skal ske på reg. nr. 0756, kontonr. 

7561790609 eller mobilpay 75892 
 

 Tilmelding til hold er bindende og der vil ved tilmelding blive opkrævet et års kontingent (ved tilmelding 
efter jul opkræves ½ års kontingent) 

 
 


