
Ind- og udmeldelse 

 
Du kan ind- eller udmelde dig af Brabrand IF fodbold på følgende måder: 
 
1. Udfyld formularen på hjemmesiden (husk at udfylde alle felter), og tryk på send knappen i øverste 

højre hjørne. Oplysninger sendes nu via en mail til klubbens kasserer: horsmans@stofanet.dk. 
 
2. Fungerer denne funktion ikke i din browser, så kan du også sende en mail med de ønskede 

oplysninger: 
Fornavn, Efternavn, Køn, Adresse, Postnummer, By, Fødselsdato, telefon/mobilnumre og 
mailadresse. 

 
3. Du kan også udfylde en papirudgave af formularen (ligger i klubhuset) og sende det til: 

Harrie Horsmans, Langdalsvej 37, 8220 Brabrand 
 

Også ved ændringer i din adresse m.m., skal du selv give klubben skriftlig besked, på samme måde.     
 

Hvad dækker medlemsskabet? 
Når du er medlem af Brabrand IF fodbold har du ret til at deltage i alle holdets aktiviteter. De fleste 
aktiviteter (træning og kampe) dækkes af dit kontingent. Om vinteren foregår det meste af vores 
træning og kampe indendørs, på kunstgræs eller grusbanen. Vi opkræver ikke separat kontingent for 

disse vinteraktiviteter, men deltagelse i dem kræver, at man er medlem af fodboldafdelingen. 
 
Udover træning og kampe, kan man deltage i stævner, (mikro-)fodboldskoler, julestævne eller sociale 
arrangementer. For alle disse aktiviteter gælder, at deltagere afholder de omkostninger, som er 
forbundet med dem. 
 
Vilkår for medlemsskabet: 

 
Ved at indmelde dig i Brabrand IF fodbold accepterer du følgende betingelser: 

 Det er medlemmets eget ansvar, at indmelde ændringer i sin medlemsregistrering 
 Indmeldelse er bindende for det halvår, i hvilket træningen begyndes. F.eks. ved indmeldelse i 

marts, betaler du for hele foråret. 
 Hvis du har spillet fodbold for en anden klub inden for de sidste 2 år, skal du samtidig 

aflevere et spillercertifikat, som er underskrevet af din tidligere klub. 

 Kontingentopkrævning sker ved udsendelse af girokort i marts og august måned for henholdsvis 
forårssæsonen (1/1-30/6) og efterårssæsonen (1/7-31/12) 

 Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, medfører det øjeblikkelig spillerkarantæne 
og restance vil blive overdraget til retslig inkasso. 

 Du er medlem så længe du ikke har udmeldt dig selv. 
 Udmeldelse kan kun ske med virkning fra det først kommende halvår. Dvs. vil du udmelde dig 

med virkning fra forårssæsonen, skal udmeldelse ske senest den 31. december. Deltager man 
efter denne dato i træning eller kamp (indendørs, på kunstgræs m.m.), så kan man ikke melde 
sig ud i marts, uden at betale forårskontingentet. Udmeldelse til efterårssæsonen skal ske senest 
den 15. juni, dette i forbindelse med planlægning af holdtilmeldelse m.m. 
Klubben har ret til at opkræve kontingent for det kommende halvår, såfremt udmeldelsen sker 
efter disse datoer. 

 Ved udmeldelse skal alt kontingent være betalt og udmeldelse kan KUN ske SKRIFTLIGT til 

klubbens formand eller kasserer: (horsmans@stofanet.dk). Ikke per sms og ikke til træneren!! 
 Spillercertifikater udleveres kun, hvis spilleren har betalt alt forfaldent kontingent.  

 
Eventuelle henvendelser vedrørende kontingent og medlemsregistrering skal ske til Harrie Horsmans på 

tlf. 86 26 45 15 / 24 68 8816 eller på horsmans@stofanet.dk. 
 
Fritidspasbevis: 

De sidste mange år har Aarhus kommune udstedt fritidspasbeviser til børnefamilier med lave indkomster. 
I stedet for at betale kontingent kan du aflevere fritidspasbeviset til: Harrie Horsmans, Langdalsvej 37, 
8220 Brabrand eller til din træner. Herefter vil klubben afregne kontingentet direkte med Aarhus 
kommune. 
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