	
  
Velkommen	
  til	
  2014/2015-‐sæsonen	
  i	
  AGF	
  Basketball	
  
Kære spiller
Velkommen til endnu en sæson i AGF Basketball. Vi går ud fra, at du spiller igen i år, og glæder os til at se dig til
sæsonstart, her i uge 33 J
Tilmelding og betaling sker også i denne sæson på vores hjemmeside, via systemet Conventus. Der vil altså ikke blive
sendt girokort ud, og I er selv ansvarlige for at melde jer ind i klubben. Vær opmærksomme på at I skal oprette jer som
”allerede medlem” i systemet, ved at angive den mail, som dette nyhedsbrev er sendt til. Har I glemt adgangskoden, kan
man få tilsendt en nyt.
Der gives igen i år rabat på kontingentet til spillere der hjalp os til vores arrangementer: Aarhus City Halvmaraton (juni
2014), Birdy Børneløb (juni 2014), samt til spillere der hjælper os til DHL-løbet, der afvikles d. 19. , 20. og 21. aug.
Ved deltagelse i et af arrangementerne sikrer du en kontingentnedsættelse på kr. 300,-. Har du deltaget i alle
arrangementer, har du således opnået en kontingentnedsættelse på kr. 900,-. Ved tilmelding skal du dog betale den fulde
pris, og får efterfølgende refunderet ”din optjente rabat”.
Ungdomsspillere der betaler kontingent før d. 1. september 2014, får et sæsonkort til Club Bears, og har derved mulighed
for at se Bakken Bears’ hjemmekampe gratis.
Hold
Damer, 2. Division
H1, 2. division
H2 , serie 1
H3, serie 1
H4, serie 2
U8
U10
U12
U14
U16

Træner/holdleder
Mihael Korica
Allan Mortensen, Mathias Drægert
Mads Clausen
vakant
vakant
Laila Hansen, vakant
Peder Linnet,
Sune Henriksen, Mads R. Thomsen
Allan Bro, Mads R. Thomsen, Tommy D. Pedersen, Søren Gam
Søren Gam, Snorre Guldbrandsen

Kontingent
1600 kr.
1900 kr.
1600 kr.
1600 kr.
1600 kr.
800 kr.
1000 kr.
1100 kr.
1200 kr.
1300 kr.

Læs mere om de enkelte hold på hjemmesiden: http://basket.agf.dk, hvor I også kan se træningstiderne for den kommende
sæson. Bemærk at fredagens senior fællestræning i år ligger fra 17.30 – 19.30.
Træningsstart
Alle hold starter i uge 33, dvs. enten mandag d. 11. august eller tirsdag d. 12. august.
Bemærk at U12 kun træner om mandagen i august måned!
Bemærk:
Ændringer kan forekomme - hold dig orienteret via vores hjemmeside: http://basket.aqf.dk/ eller på Facebook - AGF
Basketball.
Med venlig hilsen Bestyrelsen -AGF Basket

