Retningslinjer og priser
fra 15. juni 2022
Kontingent, turneringspriser & udgiftsdækning

ÆNDRING

Kontingent i BK Fluen:
Senior (25 år og derover)

100 kr. pr. måned. Opkræves halvårligt (600 kr.)

Ungdom (18 til og med 24 år)

30 kr. pr. måned. Opkræves halvårligt (180 kr.)

Ungdom (under 18 år)

10 kr. pr. måned. Opkræves halvårligt (60 kr.)

Senior (25 år og derover)

300 kr.

Ungdom (18 til og med 24 år)

125 kr.

Spillelicens:

Ungdom (under 18 år)

75 kr.

Førstegangs-licens

50 kr.

Holdturnering:
Alle

100 kr./pr. spiller/pr. hold

Ungdomshold:
Ungdom (18-21 år)

60 kr./pr. hold

Ungdom (under 18 år)

30 kr./pr. hold

Individuelle turneringer:
Alle (Seniorrække)

135 kr./pr. række

Ungdomsrække (18-21 år)

60 kr./pr. række

Ungdomsrække (under 18 år)

30 kr./pr. række

BEMÆRK!!! Ungdomsspillere der deltager i ”seniorrække”, betaler senior-prisen.

Cupper (Ladies og senior) pris

150 kr./pr. cup (Mad og tilmelding)

Egne turneringer med andre klubber:
Handicup

30 kr./pr. deltager

Skomagerliga

100 kr./pr. deltager

BB-turnering

50 kr. pr. pers./pr. hold + 50 kr. for BB-licens

Polo pr. stk.:
Senior (25 år og derover)

200 kr.

Ungdom (18 til og med 24 år)

150 kr.

Ungdom (under 18 år)

100 kr.

Kørepenge:
HOLDTURNERING – DDBU/Vest. Klubben dækker delvist kørselsudgifterne med et tilskud på 1
kr./pr. km. fra klubben til udekamp og retur.
FINALE HOLDKAMPE – DDBU/Vest & DDBU/Øst. Klubben dækker delvist kørselsudgifterne med
et tilskud på 1 kr./pr. km. fra klubben til udekamp og retur. Derudover dækker klubben også
evt. færge- eller brobillet.
Der ydes IKKE kørepenge til Individuelle turneringer før en evt. REGIONS-, LANDS-, eller DMfinale. Ved en evt. finale, dækkes der som ved FINALE HOLDKAMPE.

Ifm. finalestævner o.l., hvor der spilles i 2 dage el. mere, skal betalt overnatning godkendes af
bestyrelsen. Ved godkendelse betaler klubben - billigst mulige - overnatning, og max. 650
kr./pr. nat.
Klubben dækker IKKE kørsel til pengeturneringer, seniorcupper, ladiescupper og lign.

Kørepenge til Ungdomscup DDBU/Vest – Dækkes med 1 kr./km
Kørepenge til DDBU/Øst – Klubben dækker KUN evt. finaler. med et tilskud på 1 kr./pr. km. fra
klubben til udekamp og retur. Derudover dækker klubben også evt. færge- eller brobillet. Så
vidt muligt kørsel i 1 bil.
Evt. turneringsudgifter refunderes af kasseren, når der indsendes/afleveres en udfyldt
KØRESEDDEL + evt. bilag.
Leder:

Betaling for LEDER til ungdomsstævner – godkendes på B-møde

Bøde:

Trækker en Individuel spiller eller et hold sig fra en given turnering, således at dette påfører
klubben en udgift i form af en bøde e.l. skal spilleren/holdet SELV dække denne udgift.
Dette gælder naturligvis ikke i tilfælde af force-majeure-situationer e.l., eller hvis
spilleren/holdet har aftalt dette med bestyrelsen.

UDBETALING til medlemmer:

HUSK !!!
Kørepenge: Afregning af kørepenge SKAL finde sted senest 30/6 det år sæsonen slutter.
Eks. sæsonstart 1/7 - 2019, sæson slut 30/6 - 2020
Vedr. kørepenge eller udlæg:
Hvis medlemmet har et skyldigt beløb til klubben, vil der ske modregning, før evt. kørepenge
eller udlæg bliver udbetalt.

Bordleje:

25 kr./pr. time/pr. bord

Prøvetime: Det er tilladt at have en gæst med til en prøvetime max. 2 gange.
Derefter skal vedkommende enten meldes ind i BK Fluen eller betale bordleje.

Vagtordning
Det tilstræbes, at alle medlemmer har en eller flere vagter i klubben pr. mdr.
Som vagt i klubben, er du ansvarlig for BK Fluen.
Dvs. du har ansvaret for at åbne og lukke klubben den dag/de dage, hvor du har vagten.
Eftermiddag fra 15.00 til 18.00
Aften fra 18.00 til ca. 23.00
Lørdag åbent ved arrangementer og søndag 14.00 til 20.00 (ved hjemmekampe 10.00 til 16.00)
Som vagt skal du, når du åbner:
Tænde lys i alle rum, dog ikke over bordene, tændes kun ved brug. Tænde automater
og udsugning i rygerum.
Evt. tænde for loft-propel
Som vagt skal du, når du lukker:
Slukke lys i alle rum, slukke automater og udsugning i rygerum. Tørre borde af i
spillelokale og rygerum, tømme askebægre, og sørge for at der er pænt og ryddeligt i
alle rum
Evt. slukke for loft-propel. Lukke ALLE vinduer (også i loftet) og i rygerummet.
Check at bagdøren er spærret.
Medlemmerne skal selv støvsuge bord og pudse baller, når de skal bruges.

Træning/Turnering
Tøj:
Det forventes fra klubbens side, at ALLE turneringspillere stiller op i BK Fluens officielle spilledragt som
er: Lange sorte bukser, sort Poloshirt m/emblem og sorte sko.
Dette gælder både for individuelle spillere, og ved deltagelse på hold.
Det skal dog bemærkes, at der i serie-rækkerne kan dispenseres fra at stille op med lange sorte bukser
og sorte sko, MEN det ses helst at man stiller op så ”reglementeret” som muligt!
Baller:
I skabet på kontoret står der baller og kegler beregnet til brug fortrinsvist ved turneringer. Disse må dog
også gerne anvendes ved (seriøs) træning, men uanset hvornår disse anvendes, så HUSK at stille dem
tilbage i skabet efter brug!!
Prioritering ift. bordvalg:
Vi er jo efterhånden – og dette er jo en positiv ting - blevet mange turneringsspillere. I langt de fleste
tilfælde giver dette dog ikke problemer, idet vi jo heldigvis som hovedregel er gode til at tale sammen.
Men kan der i enkelte tilfælde ikke opnås enighed, gælder følgende prioritering:
1. Turneringskampe prioriteres over træning.
2. Turneringskampe der er planlagt fra starten fra DDBU's side prioriteres over kampe, som
er flyttet til den pågældende dato.
3. Det højest rangerende hold vælger først ved flere turneringskampe
a. Ved flere hold i samme række, vælger det hold først, som ligger bedst placeret i
stillingen.
4. Ift. individuelle kampe kontra holdturneringer, kan dette i øjeblikket kun karambolere om
lørdagen, hvor det normalt kun er elitedivisionen der spiller kegleholdkampe. I dette tilfælde
vælger elitedivisionen først.
a. Den højest rangerende spiller vælger først ved flere turneringskampe

Ordens-og Klubreglement:

1.

Der skal altid herske god RO og ORDEN i klubbens lokaler.

2.

Alle henstillinger fra vagten skal efterkommes.

3.

Turneringskampe har altid førsteret. Vis hensyn!

4.

Alle SKAL rydde op efter sig selv; Kaffekopper, tomme flasker
tallerkner m.m.

5.

Efter turneringskamp, hold eller individuel, skal
hjemmeholdet/spilleren selv rydde op. Det gælder både ved
billardborde og dommerborde.

6.

Efter spisning skal holdet/spilleren rydde mad og service ud, fylde
opvaskemaskinen. Derudover skal der ryddes op i både køkken
og caferum, og alle borde tørres af.

7.

Betal altid kontingent m.m. til tiden. Alle turneringer
SKAL, for at du kan deltage, være betalt til tiden.

8.

Klubbens lokaler og ting må ikke beskadiges. Ting der tilhører
klubben må IKKE fjernes fra lokalerne.

9.

Det er IKKE TILLADT at medbringe egne drikkevarer i BK Fluen

10.

VI MÅ IKKE GLEMME HYGGEN!
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