Kontingent* 2017-2018
Gældende for sæsonen
d. 16.8.2017 – 31.3.2018
Antal lektioner a 45 min.
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Solodans
kr. 870
kr. 1740
kr. 2524
kr. 3248
kr. 3916
kr. 4524
kr. 5076
kr. 5800
kr. 6526
kr. 7250
kr. 7976
kr. 8700
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kr. 870
kr. 1740
kr. 2524

Vigtig information:
Ovenstående kontingent priser er uden DSU kontingent på 220 kr. som opkræves
separat fra alle medlemmer ved sæson opstart.
DSU kontingent er noget som alle skøjteklubber der er en del af DSU skal betale
hver sæson, for alle løbere der har været medlem af en klub i minimum 3 måneder.
Der er for løbere som træner 3 eller flere gange i ugen mulighed for at dele kontingentet
op i 2 rater. 1. forfald er ved tilmelding og 2. forfald er pr. 1. december. Dette er kun muligt
ved brug af klubmodulet og når alle lektioner betaltes samtidig. Hvis der anvendes faktura
opkræves beløbet en gang.
Esbjerg Skøjteklub ligger ikke inde med kontooplysninger, da det køre over NETS som er
det officielle system til dette.
Esbjerg skøjteklub betaler hver sæson kontingent til DSU baseret på antallet af
medlemmer som har været i klubben i minimum 3 måneder. Sæson 2016/2017 var
beløbet 220 kr. ESK har valgt at klubbens eget klubkontingent IKKE er inkl. DSU
kontingent, og derfor bliver du opkrævet dette separat i løbet af sæsonen.
Klubkontingentet er IKKE det licens kontingent som den enkelte løber selv skal betale til
DSU. Licens kontingent skal kun betales hvis man ønsker at deltage i DSU konkurrencer –
Funskate konkurrencerne er undtaget for licens.
Kontingent priserne som er oplyst, er beregnet ud fra hele lektioner a. 45 min. Har vi hold
der har en lektion på f.eks. 60 min så bliver prisen beregnet ud fra antal min på isen.
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Kontingent dækker ikke træning i uge 42, juleferie og uge 7.
Hvis ESK kan få is tid, vil der vil være mulighed for ekstra træning i uge 42, juleferie og
uge 7 mod ekstrabetaling.
Indbetalt

kontingent tilbagebetales ikke jf. vedtægterne.

Klippekort tilbagebetales ikke.

Sæsonnedsættelse på kontingent
31.11.xxxx 50 %
31.12.xxxx 62 %
31.01.xxxx 75 %
28.02.xxxx 87 %
Andre priser:
DSU medlemskontingent
Kontingent til DSU opkræves af ESK og betales til DSU
220,(Opkræves af alle medlemmer i ESK, hvorefter ESK samlet betaler direkte til DSU)
DSU løber licens (2016/2017 pris)
500,(kun K+M løbere der deltager i DSU konkurrencer, betales direkte til DSU)
Skøjter
Leje af skøjter pr. gang
Slibning af skøjter
Slibning af skøjter Igor
Sæsonudlejning skøjter
Str. 25 - 34
Str. 35 - 40
(depositum kr. 300)
Mærker og Klubnåle
Klubnåle 1-7
Administrativ godkendelse af mærker
(administrationsgebyr til DSU)
Basic mærkeprøve i egen klub

30,40,80,-

500,700,-

50,100,200,-

Lektioner i ESK*
Programlektion v/træner 30 min
170,Programlektion v/træner 45 min
255,Programlektion v/træner 60 min
340,Programlektion v/hjælpetræner 30 min
100,Programlektion v/hjælpetræner 45 min
150,Gruppe lektioner pr. stk.
50,Trin og buer / piruette / testtræning 30 min
50,*Hvis der er flere som ønsker at dele en lektion skal dette aftales med
træner/hjælpetræner
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Administrationsgebyr til konkurrencer K&M
Mesterskabsløbere
Konkurrenceløbere

100,100,-

Funskate konkurrencer
Løber nummer til deltagelse (engangs beløb)
Løber nummer ved genkøb (hvis det er mistet)
Administrations-/gebyr pr. konkurrence

50,50,50,-

Efterskoleholdet
Efterskoleholdet giver ret til træning i weekender og tilmelding til camps (for tidligere ESK
løbere på efter- eller højskoler
700,Leje af is ved selvtræning
Skal bookes igennem sæsonplanlægnings udvalget.
30 min
45 min
60 min

50,75,100,-

Leje af Skab
Skabsleje pr. sæson

300,-

Leje af fest telt
Medlemmer
Ikke medlemmer

500,750,-
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