Velkommen til Aarhus Ultimate!
Når du melder dig ind i klubben får du en gratis disc med vores logo. Du skal bare tage
kontakt til Mathias Munk, så vil han hjælpe dig.
I Aarhus Ultimate betaler vi to slags kontingenter:
1. Vi betaler et medlemskontingent på 300 kroner hvert år. Det går bl.a. til:
· Dit personlige medlemskab i DFSU (Dansk Frisbee Sports Union) som er vores
landsdækkende frisbee organisation.
· Klubbens eget medlemskab af DFSU
· Foreningsmedlemskab i DGI og andre udgifter i samme boldgade.
2. Vi betaler også et aktivitetskontingent på 600 kroner (400 kroner for studerende og
arbejdsløse) to gange om året (Dvs. 1200 eller 800 i alt, årligt).
· Dette betales i starten af april og oktober måned.
· Når du betaler i oktober dækkes vintersæsonen indtil april, hvor du så betaler for
sommersæsonen. Kontingentet betales altså forud.
· Aktivitetskontingentet dækker alt træning, alt kørsel til alle DM-runder, mad/drikke til
spillermøder, tilskud til turneringer klubben deltager i, tilskud til fester, tilskud til vores
årlige hyttetur osv.. Kort sagt alt man får glæde af som AKTIVT medlem.
For at betale kontingent nemmest muligt benytter vi en hjemmeside der hedder klubmodul.
Her skal du:
1. Oprette en profil. Gå til http://aarhusultimate.klub-modul.dk/, og tryk på 'opret profil'.
OBS: du skal have et betalingskort (visa eller visa dankort, MasterCard virker ikke) for at
bruge klubmodul. Har du ikke et betalingskort skal du sende en mail til vores kasserer
på kasserer@aarhusultimate.dk og sammen kan i finde en løsning på betaling.
2. Logge ind og trykke på ”Tilmelding” i bjælken øverst og:
a. Tilmelde dig 'Medlemskontingent'. Du kan betale med dit dankort. OBS: Hvis du melder
dig ind i november eller december, skal du først betale medlemskontingent når det bliver
januar, så vent med at tilmelde dig! Du får en påmindelsesmail når du skal melde dig til.
3. Bagefter skal du tilmelde dig det aktivitetskontingent der passer til dig (alt efter om du
skal spille på dame- eller herreholdet).
4. VIGTIGT: Når du er færdig med at tilmelde dig, skal du sende en mail
til kasserer@aarhusultimate.dk med dit navn og den dato du har meldt dig til. Hvis du skal
have penge tilbage (se nedenfor) så bliver det ordnet.
HVIS du starter midt i en indendørs- eller udendørs-sæson skal du ikke betale fuldt
aktivitetskontingent for den sæson. Vi beder dig dog alligevel om at melde dig til holdet og
betale, og så får du et beløb afstemt efter indmeldelsesmåned tilbage, når du sender en
mail med dine kontooplysninger til vores kasserer på kasserer@aarhusultimate.dk
På klub-modul kan du også tilmelde dig events når vi skal spille dm-runder, diverse
turneringer og vores årlige hyttetur. Vi arbejder stadig på at benytte klubmodul mere, men
det er i vores facebookgruppe vi kommunikerer om alt. Hvis du ikke er medlem kan du
melde dig ind: https://www.facebook.com/groups/223677444327305/.
Husk også at like vores side: https://www.facebook.com/Aarhus-Universitets-Ultimate140411532679477
Andre nyttige links:
www.dfsu.dk (Dansk Frisbee Sports Unions officielle side)
www.frisbee.dk (En introduktion til Ultimate i Danmark)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFBB3F4C59E94D401 (Gode tutorials i hvordan
man laver forskellige kast)

Mvh
Mathias Munk, matimero@gmail.com
Mattias Jakobsen, kasserer@aarhusultimate.dk - kasserer
PS.
Hvis du har spørgsmål som Mathias ikke kan besvare, som ikke handler om
penge/medlemsskab (hvis de gør, så skriv til Mattias), er du velkommen til at skrive en
mail til klubbens bestyrelse på bestyrelsen@aarhusultimate.dk
PPS.
Som medlem af klubben er det muligt at købe discs til 70 kroner stykket (prisen er 90
kroner for ikke-medlemmer). Det sker ved at kontakte Emil.

