Stöd vår förening, vi behöver varandra!
Till medlemmar i Helsingborgs Curlingklubb, december 2020
Den curlingsäsong som råder är annorlunda på många sätt. Vi saknar att få utöva
vår sport tillsammans samtidigt är det av stor vikt att vi nu följer de restriktioner
som Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Curlingförbundet
(SCF) manar till löpande.
Vårt hopp står nu till att vi i mars - april nästa år, 2021 kan ses åtminstone på isen
för träning och kanske tävling. När det gäller tävlingar så är Trettondagscurlen,
division spelen i division I och II, prova på den 17 januari, Snefalds Cup samt
slutspelet för klubbmästerskapet inställda.
Vi i styrelsen har två vädjanden till Dig!
Det ena är att du tar hand om dig.
Det andra rör klubbens ekonomi. Hittills har cirka hälften av fjolårets medlemmar
betalat säsongens medlemsavgift. Minskat antal inbetalningar tär på vår förenings
kassa! Vi vädjar till Dig som ännu inte betalt att överväga att göra så. Med ditt stöd
undviker föreningen ett stort underskott och du är fortsatt registrerad som medlem
och försäkrad samt får del av SCFs utbud.
Medlemsavgifter 2020-2021
Seniorer 1100 kr
Tränande medlemmar 800 kr (förutsätter medlemskap i annan klubb)
Juniorer (född 1/7 -99 eller senare) 550 kr
Yngre juniorer (född 1/7 -08 eller senare) 275 kr
Dagcurling 310 kr plus 50 kr per tillfälle (dagcurling innebär en av Helsingborgs Curlingklubb
arrangerad aktivitet dagtid)
Passiva medlemmar 200 kr
Betalas till Bankgiro 392-2622 eller Swish 123 197 36 43.
Ange hela personnumret (10 siffror) och ditt namn.

Håll utkik på hemsidan (helsingborgcurling.se) för den löpande information som
publiceras där om träning och om de restriktioner för COVID-19 som gäller.
Kom ihåg att hålla avstånd till andra, minst tio curlingstenar mellan varandra!
Vi i styrelsen önskar er på detta sätt en skön och God Jul samt med
förhoppningen om ett gott 2021.
Emma Pettersson Kjell Haglund Josef Sümegi Anna Timms
Michael H-Flodman Anders Qvarnström Thomas Richter

Helsingborgs Curlingklubb följer de rekommendationer och riktlinjer som ges från Riksidrottsförbundet,
Folkhälsomyndigheten samt Svenska Curlingförbundet.

