
Differentieret Kontingent. 

Vi har ofte brug for hjælp til at løse opgaver for klubben. Opgaverne skal ses, som en del af den 

indtjening, som er nødvendigt for at holde kontingentet nede på fornuftigt niveau. Vi har derfor 

som mange andre klubber valgt at indføre differentieret kontingent, da det ikke altid er let at finde 

hjælpere til opgaverne. Differentieret kontingent betyder, at man kan vælge at betale, et kontingent 

uden hjælp, eller man kan vælge, at hjælpe og kun betale det oprindelige kontingent (kontingent 

med hjælp) 

Når alle hjælpelisterne er modtaget og opgaverne er fordelt, vil der blive mailet rundt med, 

hvilke(n) opgave/opgaver man er blevet tildelt. Fra U14 spillere og op, er det muligt, at det ikke 

kun er forældre, der skal hjælpe, her er det også muligt, at barnet selv kan hjælpe med nogle 

opgaver. Er man forhindret i at udføre opgaven man er blevet tildelt, skal man hurtigst muligt give 

besked på rifhaandbold@live.dk og man får tildelt en ny opgave efter ønske og i samråd med 

bestyrelsen. Har man ikke udført sin opgave inden ny sæson start vil der fremsendes regning på 

manglende hjælp af kr. 200,- 

Trænere og bestyrelsesmedlemmer bliver ikke pålagt at hjælpe yderligere, selvom de har børn der 

spiller. Hjælpetrænere og voksenhjælpere, vil bliver pålagt hjælpekontingentet. 

Hvis man vælger at være ansvarlig for en opgave på hjælperlisten, svarer dette til 2 x hjælp. 

Hold Kontingent med 
hjælp 

 

Hjælpekontingent 
 

Kontingent ude 
hjælp 

Trille Trolle Kr.   250,-   
U6/U8 Kr.   400,- Kr. 200,- (1x hjælp) Kr.  600,- 
U10 piger og drenge Kr.   450,- Kr. 200,- (1x hjælp) Kr.  650,- 
U12 piger og drenge  Kr.   500,- Kr. 400,- (2x hjælp) Kr. 900,- 
U14 piger og drenge Kr.   550,- Kr. 400,- (2x hjælp) Kr. 950,- 
U 16 piger og 
drenge 

Kr.   650,- Kr. 400,- (2x hjælp) Kr. 1050,- 

U 18 piger og 
drenge 

Kr.   800,- Kr. 400,- (2x hjælp) Kr. 1200,- 

Senior Damer Kr. 1200,- Kr. 400,- (2x hjælp) Kr. 1600,- 
Senior Herre Kr.  900,- Kr. 400,- (2x hjælp) Kr. 1300,- 
    
 

Rabat: Ved 3 søskende eller 2 børn + 1 voksen der spiller håndbold i RIF Håndbold, er den 

yngste spiller, rabatten på hjælpekontoen. 

Eksempel: 1x voksen + 1x U10 spiller + 1x U8 spiller = i alt 4 x hjælp. Rabat 1x U8 (yngste) = 1 x 

hjælp - der hjælpes i foreningen i alt 3 gange. 

Vi håber ALLE vil tegnet 1-2 målaktier. Disse er virkelig vigtige og 

gode penge i klubkassen.  
 

Med venlig hilsen 

RIF håndbold 

Winnie Ravn Andersen (21787185) og Hanne Sophie Holm (41953560) og Lone Lykke 

(40181747)    


