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Velkommen i HB 

Info til nye medlemmer 

 

 

 

 

 Børne- og ungdomsfodbold 

 

 

mailto:hb@handelsstandensboldklub.dk
http://www.handelsstandensboldklub.dk/


Alle er velkomne til at komme og prøvetræne i 

HB. 

Når du har været til træning 3 gange, skal du 

meldes ind i klubben. 

For at blive medlem skal du gå ind på vores 

hjemmeside, melde dig ind, vælge tøj og indbetale 

indmeldelsesgebyret. 

Når du har betalt for indmeldelse modtager du en 

klubtrøje med klublogo og dit navn og nummer på.  

Du får også bukser og strømper med i klubsættet. 

Du modtager også en træningsfolder med meget 

mere info om ungdomstræningen i HB. 

På hjemmesiden kan du også følge med i klublivet i 

HB, se nyheder, stillinger og kampprogrammer for 

de enkelte hold 

Vi forventer at du deltager i min. 2 stævner 

i en sæson og følger med på Holdsport. 

Hvorfor gå til fodbold i HB? 

I HB har vi uddannede trænere på alle hold. 

HB er et godt sted at: 

Finde nye venner, være sammen i godt 

kammeratskab, have det sjovt, lære nye ting, blive 

bedre og spille masser af fodbold. 

Sådan gør du: 

1.  Bliv medlem ved at gå på 

hjemmesiden. 

Vælg Bliv medlem i top-menuen. 

Vælg Ungdom 

2.  Vælg str. på dit klubsæt i Webshop.  

3.  Indbetal 450,00 kr. 

Klubbens Bankkonto:  

6509 – 3050480940 

4.  Udfyld skemaet over hvad som 

forælder du vil bidrage med i HB, 

Forældreopgaver. 

 

  Kontingent: 300,00 kr, pr. kvartal 

 

I ungdomsafdelingen i HB, benytter vi DBUs system 

Kampklar til at organisere kampe, stævner, ture og 

andre events. 

Her modtager du invitationer og du tilmelder dig 

nemt, hvis du vil deltage. Når du er registreret i HB, 

modtager du en invitation fra DBU, som du skal svare 

på.  

www.Holdsport.dk%20

