Velkommen til Rugbyklubben Speed!

Vi håber du vil blive glad for at være her, få masser af oplevelser og gode venner.
Du kan melde dig ind i klubben på en indmeldelses blanket du kan få i klubben. Så snart du har meldt
dig ind får du en tandbeskytter (gratis) som du skal benytte til træning.
I rugbyklubben tager vi på rigtig mange ture, så det er vigtigt at vi kan få kontakt til dine forældre,
hvis bussen er forsinket, uheldet er ude eller lign., så derfor skal du udfylde vedlagte seddel, med
kontakt info og aflevere den til din træner.
Endelig (og det er det sidste), har vi brug for en kopi af dit sygesikrings kort. Det er rugbyunionen,
der kræver det som dokumentation for din alder, før du kan spille med i turneringen.
Altså:
1. Indmeldelse via klubmodul
2. Udfyld seddel med kontakt information
3. Kopi af sygesikring

Turneringer

Vi deltager normalt i DM turneringen (landsdækkende) som består af 6 årlige stævner med
deltagelse klubber fra hele landet og i Øresundsturneringen, 4 årlige stævner med danske og
svenske hold. Derudover deltager vi i udvalgte stævner som Hundested Cup, Dragør Pinsestævne,
Pingvin Cup (Trelleborg), Strötebecker Cup (Hamborg) normalt 3-4 stævner om året.

Hvad koster det?

Det er ikke specielt dyrt at spille rugby, kontingentet er 250 kr. per kvartal, de første 3 måneder får
du for 5 kr (ja, 5 kr), så du kan se om rugby er noget for dig! Hvis du har brug for det kan du få nedsat
kontingent, så skal du henvende dig til den ungdomsansvarlige eller din træner.
Når vi tager ud til turneringer kører vi i bus. Der er en fast pris på 50 kr. når vi skal på bustur. De 50
kr. dækker kun lidt af transport omkostningerne – klubben betaler resten!
Ud over tandbeskytteren – som du SKAL have – er der ikke noget specialudstyr som er påkrævet,
men det er er fordel hvis du har fodboldsko (med knopper).

Kontakt

Du kan kontakte klubben på: ungdom@rkspeed.dk. Kontakt information på de enkelte trænere
findes på hjemmesiden.
Velkommen!

