
   

IBF Tranås, Frejavägen 2, 573 36 Tranås  Tel: 0140-156 00 
ibf-tranas@hotmail.se  www.ibf-tranas.com 

Glöm inte att ta med medlemskortet till inskrivningen för uppdatering 

 

  
 
 
 
 

 

0Innebandyinskrivning0 
 

 
 

Det är åter dags för inskrivning i Idrottshallen inramad av en innebandymässa signerad 
våra leverantörer – Intersport Tranås och Puma. Vi fortsätter med två timmar utökad 
inskrivningstid för kortare väntetid vid registrering. Vi bjuder på en kopp kaffe i kafeterian. 
Välkommen till en ny innebandysäsong med IBF Tranås! 
 
 

0 Information om lag, träningstider, ungdomsledare och mycket annat  --->  www.ibf-tranas.com 0 
 

 

  0Idrotthallen lördag 27 augusti0   
 

  IBL 4-5 år och IBS 6-7 år     09.00   
  P08-P05 (8-11 år)       10.00 
  P04-P01 (12-15 år)       11.00 
  H4 och HJ        12.00  
  F08-F02 (8-14 år)       12.30 
  D2 och DJ        13.30  
 
   Från P08 och F08 gäller pool- eller seriespel. 
   Innebandylekis och Innebandyskolan lek och träning. 
 
  Se hemsidan för mer information om lag/träningsgrupper. 
 
  
0Skyddsglasögon0 – Är obligatorisk utrustning vid träning och match för spelare i pojk- och flicklag. 
Gäller inte spelare som bär glasögon. 
 

0Match-och träningspaket0 – Svarta matchshorts, matchstrumpa och tränings-/uppvärmningströja är 
personlig- och obligatorisk utrustning för pool- och seriespel P/F 8-16 år. IBF Tranås tillhandahåller endast 
matchtröja. 
 

0Försäkring0 – Medlemsavgiften innehåller, utöver deltagaravgift, även en försäkring (licens) som gäller i 
samband med tränings- och matchtillfällen. Ingen spelare kan inte bli uttagen till match utan att först ha betalat 
sin medlemsavgift. Fullständigt personnummer måste registreras vid inskrivningen. 
 

0Familjerabatt0 – Vid minst två betalande föreningsmedlemmar från samma familj inget krav på 
Bingolottsförsäljning. Medlemsavgift utgår då med 400/600/900:- per aktiv medlem. Gäller spelare i samma 
hushåll och vid två eller flera syskon från P/F 8 år. Spelare i Innebandylekis och Innebandyskolan omfattas inte 
av möjligheten till en samlad familjerabatt för äldre syskon. 
 

0Medlemskortet0 – Berättigar till fritt inträde på seniormatcher med entré. 
 

 
 

 

 
 
 
 

0 Medlemsavgifter 2016-2017  0 
 

Innebandylekis       400:- 
Innebandyskolan       400:- 
8-11 år (08-05)       700:- 
12-16 år (04-00)       900:- 
Senior     1 800:- 
Sunes Vänner       400:- 
Stödmedlemskap       400:- 
 
Medlemsavgiften betalas kontant eller via Swish 27/8 
 
Se hemsidan för mer information om medlemsavgifter. 
 

0Föreläsning0 
 

Välkommen som förälder lördag 20 augusti 13.30 
till en föreläsning med Jonas Helgesson. 

 
Badhotellet, ”Tranan”, ingång Konferenscenter. 

 
Se bifogad inbjudan för mer information.  

 

0Fotografering0 
 

Boka gärna in kvällen måndag 26 september redan 
nu i din kalender. 

 
Lag- och individuell fotografering. 

 
Schema och övrig information kommer framöver.  

 


