
KONTINGENTSATSER FOR SIK 2019/2020 

             
Gruppe Afdeling  Årgang  Forårs kontingent Efterårskontingent Indendørs 

          
 
010010 Passive medlemmer   250,- 250,- 
 
010020 Old Boys / Veteran / Superveteran 1979  750.- 750,- Ingen 
 
010030 Senior Herre 2000  1.050.- 1.050,- Ingen 
 
010040 U-19 drenge 2001  1.050.- 1.050,- Ingen 
010045 U-18 drenge 2002  1.050.- 1.050,- Ingen 
 
010050 U-17 drenge 2003  1.050.- 1.050,- Ingen 
010052 Efterskoleelever   300,- 300.- Ingen 
010055 U-16 drenge 2004  1.050.- 1.050,- Ingen 
 
010060 U-15 drenge 2005  1.000.- 1.000,- Ingen 
010065 U-14 drenge 2006  1.000.- 1.000,- Ingen 
 
010070 U-13 drenge 2007  1.000.- 1.000,- Ingen 
010075 U-12 drenge 2008  1.000.- 1.000,- Ingen 
 
010080 U-11 drenge  2009  900.- 900,- Ingen 
010085 U-10 drenge  2010  900.- 900,- Ingen 
 
010090 U-9 drenge 2011  500.- 500,- 500,- 
010091 U-8 drenge 2012  500.- 500,- 500,- 
010092 U-7 drenge 2013  500.- 500,- 500,- 
010093 U-6 drenge 2014  500.- 500,- 500,- 
010094 U-5 drenge 2015  500.- 500,- 500,- 
010095 Bold & Leg 2016/2017  225,- 225,- 
          
 
Kontingentperioderne for Senior og Oldboys m.v. samt Ungdomsafdelingerne fra U-10 til og med U-19 halvårs kontingent. 
 
For ovenstående afdelinger vil der fremadrettet blive planlagt aktiviteter i en idrætshal som man kan vælge at benytte som man vil 
- og det vil primært være til Futsal og fysisk træning. 
 
Kontingentperioderne for de yngste afdelinger fra U-5 til og med U-9 er kontingent perioderne opdelt i 4 måneder - og er følgende: 
 
  Forår udendørs 1. marts – 30. juni 

  Efterår udendørs 1. juli – 31. oktober 

  Indendørs 1. november – 28. februar 
 
Kontingentopkrævning for U-5 til og med U-9 afdelingerne udsendes til betaling 3 gange årligt. 
 
Kontingentopkrævning for Bold & Leg er ½ årlige og dækker både udendørs og indendørs for det pågældende halve år. 
 
          
 
Bliver man meldt ind midt i en af ovenstående perioder – modtager man en opkrævning for den resterende del af perioden. 
 
For IKKE at få den næste opkrævning – så SKAL man meldes ud inden perioden starter – ellers betales der frem til vi modtager 
udmeldelsen. 
 
Det er dog bestyrelsens helt klare opfattelse, at fodboldkontingent selvfølgelig skal betales til tiden. 
 
Bestyrelsen, har besluttet - at hvis man ikke betaler til tiden - vil man ikke kunne fortsætte med at træne og spille kamp  
- før kontingenten er betalt ! – og trænerne bliver informeret om hvem der drejer sig om. 
 
Opkrævningerne bliver udsendt af PBS – og dermed pålægges der et opkrævningsgebyr på kr. 10,- for deres arbejde. 
 
Det vil gøre klubbens arbejde meget nemmere - hvis ALLE bliver tilmeldt PBS – for så sker det jo helt automatisk ☺ 
 
Udmeldelse kan IKKE ske til træneren – og er IKKE gyldig - da det ikke er deres ansvarsområde – og det er ikke fordi de 
ikke vil være hjælpsomme – men de glemmer det oveni alt det andet de skal sørge for - men kan KUN ske til den 
kontingentansvarlige - for at undgå den næste opkrævning. 
Kontingentansvarlig Michael Staun – tlf. : 86 60 09 73 – mail :   fodbold@sik-viborg.dk 

mailto:fodbold@sik-viborg.dk


Viborg, den 1. januar 2020 


