Skive Gymnastikforening
www.facebook.com/groups/skivegf og www.skivegf.dk

Medlemskab
Den nye sæson i Skive gymnastikforening starter i september med hold for enhver smag, og
forskellige måder at være aktiv på. Sæsonen slutter sidst i marts med den traditionsrige
forårsopvisning i Skivehallerne. Dog træner Idrætsgymnasterne, showpigerne m.fl. videre efter
opvisningen. Der vil på nogle hold blive tilbudt "SOMMERTRÆNING" mod ekstrabetaling.
Du kan altid finde datoer for sæsonstart, forårsopvisning og andre begivenheder på
www.skivegf.dk under kalender.
Der er ikke træning i skolernes ferier, og træningen kan blive aflyst, hvis lokalerne skal bruges af
skolerne selv.
Ved spørgsmål til aktiviteter på holdene kontaktes holdets træner, ved spørgsmål ang. kontingent,
medlemskam mm. kontaktes "kontaktbestyrelsesmedlem" i henholdsvis bredde- eller KIGafdellingen. Find dem under kontakt os.

Tilmeldingsproceduren er som følger.
Al tilmeldingen sker samtidig med Dankortbetaling på www.skivegf.dk
Klik på TIlmelding for at læse om holdene og tilmelde dig.
Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Det anbefales derfor at man tilmelder sig inden
første træning, så gymnasten ikke møder op på et fuldt hold og bliver afvist.
Da al tilmelding foregår elektronisk kan der ikke bestilles eller reserveres pladser hos instruktører
og bestyrelse.
Ifølge købeloven har du 14 dages retur- / fortrydels-ret når du handler på nettet og i Skive
Gymnastikforening har vi altid haft 2 ugers prøvetid. Det betyder at, tilmelding og betaling er
bindende efter 2 gange træning.



Hvis du betaler i uge 34 (før sæsonstart) er din prøveperiode uge 37 (sæsonstart) og uge
38.
Hvis du betaler tirsdag i uge 38 udløber prøveperioden tirsdag i uge 40.

 Ovenstående gælder dog ikke hvis du starter til gymnastik inden du indmelder dig. Så
starter prøveperioden fra første dag du mødte på holdet og to uger frem.

Sådan tilmelder du dig et hold:


Klik på tilmelding i menuen øverst på www.skivegf.dk.
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Hvis du ikke tidligere har været medlem af Skive Gymnastikforening, skal du først oprette
dig som medlem ved at klikke på Nyt medlem, det er gratis.
o Navn og fødselsdato skal være gymnastens og ikke forældrenes.
o Da vores nye administrationssystem gør det let for foreningen og dens instruktører
at E-maile og SMS’e til medlemmerne, f.eks. ved aflysninger, forældrebreve ol, er
det vigtigt at du opgiver e-mail adresser og mobil nr. som du bruger og tjekker
jævnligt. Husk selv at opdatere din profil når du skifter e-mail eller mobil. Ved yngre
gymnaster opgives typisk forældres e-mailadresse (Den mest e-mail aktive
forældre) og forældres mobil. nr.
o Gem den e-mail du får med dine logon oplysninger.
Find det ønskede hold i listen og klik på det.
Udfyld E-mail el. mobil: samt adgangskode og Klik på tilmeld
Følg vejledningen.

Mød op på holdet, instruktørerne har dig på deltagerlisten. (hav evt. kvitteringen med for en
sikkerhedsskyld hvis du har tilmeldt dig lige inden træningen)

Få rabat hvis du går på to hold
Hvis en gymnast tilmelder sig på to bredde-hold (hold nr. 1-22), gives 50% rabat på det billigste
hold. Tilmeld dig til begge hold med samme login/medlemsnr. og betal det fulde kontingent. Send
herefter en mail til bestyrelsen@skivegf.dk med navn, CPR-nr. og kontonummer. Så refunderer vi
halvdelen af det billigste kontingent.

Kontingentet dækker:
Deltagelse på det anførte hold frem til SGF's forårsopvisning ( for KIG konkurrenceholdene 1
kvartal), samt medlemskab af foreningen indtil regnskabsårets afslutning den 31- juli. Der vil på
nogle hold blive tilbudt "SOMMERTRÆNING" mod ekstrabetaling.

Medlemskab
Når du opretter dig som medlem i vores administrationssystem, er du endnu ikke medlem af
foreningen i juridisk forstand. Det er du først når du er tilmeldt et hold og har betalt for det.
Vedtægterne på hjemmesiden fortæller mere om medlemskab.

Fornyelse af medlemskabet:
Når medlemskabet er ophørt efter regnskabsårets afslutning, fornyes det ved at tilmelde sig på
hjemmesiden.
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Opsigelse af medlemskab:
Udmeldelse kan kun ske inden for din 14 dages prøveperiode, ved henvendelse til bestyrelsen. Se i
øvrigt §4 i foreningens Vedtægter

Passivt medlemskab
Du har nu mulighed for at Støtte Skive Gymnastikforening med et passivt medlemskab.
Et passivt medlemskab koster 200,00 Kr. for en sæson (1/8 til 31/7), og giver dig følgende fordele:



Du støtter foreningen (måske dine børn eller børnebørns)
Du får fribillet til SGF's store forårsopvisning i Skive hallerne.
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