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I Hvidovre IF indeksreguleres kontingentet med 2% én gang om året, medmindre forbrugerindekset overstiger dette. I året 2022-2023 er kontingentet steget markant mere grundet den eksplosive inflation.  Justeringen meldes ud primo 

hvert år (på generalforsamlingen) og træder i kraft medio hvert år. Nuværende kontingentsatser gælder for perioden medio 2022 – medio 2023. Næste reguleringen træder i kraft i f.m. kontingentudskrivninger efter 30. juni 2023. 

Kontingentstruktur 

GM, Senior og ungdom Pr. ½ år Pr. år 

OB, VET & MASTER 513 1.025 

3. Senior + Dame senior 513 1.025 

U13-U19 1.025 2.050 

 

Børn Pr. ½ år Pr. år 

U10-U12 1) 1.125 2.250 

U7-U9 1.025 2.050 

U6 2) 750 1.500 

U3-U5 (Panda) 3) 750 1.500 
1)   Børneudviklingstræner 
2)  Træning 1x ugentligt 

3)  Træning 45 minutter hver lørdag eller søndag 

 

Passiv og motion Pr. ½ år Pr. år 

Passive - 250 

Fitness og Motion 4) 450 900 
4) Der stilles træningsbane til rådighed, men ikke kampbane. 
 

Holdkontingent (beløb for ét hold) Pr. ½ år Pr. år 

11 mands (OB) 5) 6.500 13.000 

7/8 mands (VET) 4) 5.500 11.000 
5)  Inkl. træningstid, dommerudgift betalt, ekskl. materialer. 

   

Ekstra træning Pr. ½ år Pr. år 

Tilgår   

   

   

   
6)  Drenge og piger 1x ugentligt. Ansvarlig er talenttræner 

7)  Drenge og piger 2x ugentligt. Ansvarlig er talenttrænere + årgangstrænere (klargøring til U13) 
8)  Drenge og piger 1x ugentligt (Skills) 
9) Drenge og piger 1x ugentligt (x gange) med talenttræner fra HIF/FCK, inkl. tøjpakke 

(træningscenter) – både for HIF spillere og spillere fra andre klubber 

 

Årskontingentet betales over to gange med betalingsfrist:  
- 10. august 20XX 

- 10. januar 20XX 
 

Basis kontingentet indbefatter: 
- 2x træning og kamp (U6 og ned 1x træning) 

- Trænere 

- Dommere (fra U13 og op uddannede DBU dommere) 

- Materialer 

- I tillæg kan der tilkøbes ekstra træning  
 

Indmeldelses-/administrationsgebyr: 
Ved opstart i HIF er der et tilmeldings-/administrations gebyr på kr. 400,-.  

Gebyret dækker én rød HIF spillertrøje, shorts og sokker, som udleveres efter 

betaling. Trøjen bruges til træning og kamp. 

 

Gebyret er et engangsgebyr ved indmeldelse. Udmeldes man, er der fornyet 

indmeldelses/-administrationsgebyr.   

 

Der stilles vaskemaskiner til rådighed i klubben. 
 

Øvrige omkostninger: 
Udgifter til træningslejre, stævner m.v. er ikke dækket af kontingentet. 

 

Sponsor: 
Alle hold er velkomne til selv at skaffe sponsorer til spillertøj, ture eller andet. 


