0Innebandyinskrivning0
Det är åter dags för inskrivning i Idrottshallen inramad av en innebandymässa signerad
våra leverantörer – Puma och Intersport Tranås. I år finns också en representant
för Oxdog på plats. Vi utökar den redan generösa inskrivningstiden ytterligare
en timme för kortare väntetid vid registrering. Vi kommer i år använda
både entré- och idrottshallen för större avstånd och bättre flöde.
Välkommen till en ny innebandysäsong med oss!
0 Information om lag, träningstider, ungdomsledare och mycket annat hittar du på www.ibf-tranas.com 0

0Idrotthallen lördag 22 augusti0
IBL 15-16 (4-5 år)
IBS 13-14 (6-7 år)

P12-P09 (8-11 år)
P08-P04 (12-16 år)
H3 och H4
F12-F10 (8-10 år)
F08-DJ (11-16 år)
D2

09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30

0 Deltagaravgifter 2020-2021 0
Innebandylekis
Innebandyskolan
8-11 år (12-09)
12-16 år (08-04)
Senior
Sunes Vänner

600 kr
600 kr
800 kr
1 000 kr
1 900 kr
600 kr

Från lag P12 och F12 gäller pool- eller seriespel.
Innebandylekis och Innebandyskolan lek och träning.

Deltagaravgiften betalas kontant, eller via Swish, på plats i
Idrottshallen 22/8.

Se hemsidan för mer information om lag/träningsgrupper.

Se hemsidan för mer information om deltagaravgifter.

0Skyddsglasögon0 – Är obligatorisk utrustning vid träning och match för spelare med B–licens (födda 2005
eller senare). 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 och kan beställas i samband med
inskrivning. IBF Tranås tillhandahåller endast matchtröja. Vi rekommenderar svart T-shirt på träning.
0Försäkring0 – I deltagaravgiften ingår medlemsavgift och försäkring (licens) som gäller i samband med
tränings- och matchtillfällen. Ingen spelare kan därför bli uttagen till match utan att först ha betalat sin
deltagaravgift. Fullständigt personnummer måste registreras vid inskrivningen.
0Medlemskortet0 – Berättigar till fritt inträde på seniormatcher med entré.

Glöm inte att ta med medlemskortet till inskrivningen för uppdatering
0Sortimentsprofil 20200

0Månadsrabatten0

IBF Tranås – Puma – Intersport Tranås

Ett samarbete mellan handlare i Tranås och IBF Tranås

Via länken nedan hittar du information om IBF
Tranås sortimentsprofil. Provar och beställer
gör du inskrivningsdagen.

Teckna dig för en andel á 100 kr per månad. Tranås
Handels presentort för totalt 9 000 kr lottas ut varje
månad till max 200 andelsägare.

https://team.intersport.se/ibf-tranas

Prata med Fredrik Henningsson under inskrivningen
eller ring honom på 0709-62 57 19.

För att få rätt priser måste du vara Club Intersport
medlem och inloggad. Via länken blir du medlem
och stöttar samtidigt IBF Tranås.
https://www.intersport.se/club-intersport/registrera/?team=ibf-tranas

IBF Tranås, Frejavägen 2, 573 36 Tranås
ibf-tranas@hotmail.se

Tel: 0140-156 00
www.ibf-tranas.com

