Hvordan du kommer i gang
Vi tilbyder alle interesserede fri prøvetræning i op til en måned.
Er det så noget for dig, så skal du indmeldes i klubben. Det er
nemmest på hjemmesiden Humlebold.dk, men du kan også
udfylde nedenstående talon og aflevere den til træneren.

Kontingent
Superveteraner
Oldboys og veteraner
Seniorer over 25 år
Seniorer under 25 år
Ungdom under 18 år
Ungdom under 12 år
Ungdom under 6 år
Passive
Trænere og ledere

700 kr. / år
1.400 kr. / år
800 kr. / halvår
750 kr. / halvår
700 kr. / halvår
650 kr. / halvår
600 kr. / år
300 kr. / år
50 kr./år

Velkommen til
Humlebæk Boldklub

Bestyrelsen har vedtaget gældende regler for kontingentbetaling.
Du er kun spilleberettiget til kamp, deltagelse i stævner, rejser,
ture og lignende, hvis du har betalt kontingent.
-------------------------------------------------------------------------------------

Indmeldelse i HB
Navn:

________________________________

Adresse:

________________________________

Telefon:

________________________________

Fødselsdato:

________________________________

Mor og Fars Navn:

________________________________

E-mail adr.:

___________________________________

Afleveres til træneren eller sendes til HB, Nederste Torpenvej 6,
3050 Humlebæk, mærket nyt Medlem.
Gerne email Humlebold@sport.dk

Stiftet 7. maj 1937

Velkommen
HUMLEBÆK
BOLDKLUB

Bestyrelsen 2012
Formand
Henrik Prægel
tlf. 49 16 12 01
fam.kriby-praegel@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem
Jonas Armfelt
murermester@armfelt.dk

Ungdomsformand
Brian Nielsen
Bomber11@hotmail.com

Hjemmesiden
Thomas Meier Sørensen
Meier@youseeme.dk

Seniorformand

----------------------------------------------------------------------------Senior Udvalg
Thomas Meier Sørensen
Meier@youseeme.dk

Cafeteria udvalg
Gitte Prægel
fam.kriby-praegel@mail.dk

Ungdoms Udvalg
Brian Nielsen
bomber11@hotmail.com
40 62 30 36

HB´s venner
Kim Pedersen
kpedersen@tdcadsl.dk
21 65 08 11

----------------------------------------------------------------------------Cafeteria / klubhus
Tlf. 4919 2187
Email: Humlebold@sport.dk
Hjemmeside: www.humlebold.dk

Velkommen til Humlebæk Boldklub. I daglig tale kaldes vi for HB.
Vores dejlige klubanlæg ligger på Bannebjerggård, Nederste
Torpenvej 6. Vi har ved starten af 2012 godt 500 medlemmer i
alle aldre og en fodboldklub både for drenge og piger.
Som medlem af HB tilbydes du mulighed for at spille fodbold
både på motionist- og eliteplan under trygge og ordnede
forhold, ligesom du får en enestående mulighed for at opbygge
varige venskaber. Med denne folder håber vi at kunne hjælpe dig
eller dit barn med hurtigt at komme i gang. HB’s visioner og
værdier er beskrevet nedenfor, mens vore mål er beskrevet
nærmere på vor hjemmeside.
At skabe Venskab for livet er vor overordnede vision
Derudover vil vi arbejde for at


Humlebæk Boldklub opfattes som den mest attraktive
klub i lokalområdet

 Humlebæk Boldklub fremstår kreativ og nytænkende


Aktiviteterne i Humlebæk Boldklub sker med udgangspunkt i HB´s beliggenhed på Nederste Torpenvej 6.
Udover sportslige aktiviteter skaber HB rammerne for
sociale aktiviteter og samvær.

Alt hvad vi foretager os bygger på værdierne
 Idræt for alle
 Leg
 Kreativitet
 Troværdighed
 Engagement
 Dialog
Bestyrelsen, Jan 2012

