
Kontingentbetaling ved indmeldelse i NBK Amager. 

Gælder for kategorierne: Ungdom, Veteran, Passiv og Motionist: 

Der betales et årligt kontingent per sæson. Sæsonen løber fra 1. august til og med 30. juni. Veterantræning 

stopper 15. maj, og ungdomstræning stopper 31. maj. 

I perioden 1. juli og indtil 31. oktober betales der 100% kontingent for den igangværende sæson plus 

indmeldelsesgebyr. 

I perioden 1. november og indtil 31. januar betales der 75% kontingent for den igangværende sæson plus 

indmeldelsesgebyr. 

I perioden 1. februar og indtil 15. maj betales der 50% kontingent for den igangværende sæson plus 

indmeldelsesgebyr. 

 

 

 

 

Gælder for kategorien: Senior: 

Der betales et årligt kontingent fordelt på 2 rater per sæson. Sæsonen løber fra 1. august til og med 30. 

juni. I august måned forfalder 1. rate, og 2. rate forfalder i januar måned. Seniortræning stopper 15. maj. 

I perioden 1. juli og indtil 31. oktober betales der 100% af såvel 1. rate som 2. rate for den igangværende 

sæson plus indmeldelsesgebyr. 

I perioden 1. november og indtil 15. januar betales der 50% af 1. rate samt 100% af 2. rate for den 

igangværende sæson plus indmeldelsesgebyr. 

I perioden 16. januar og indtil 15. maj betales der uanset alder 100% af 2. rate for den igangværende sæson 

plus indmeldelsesgebyr. 
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Refundering af kontingent ved udmeldelse af NBK Amager. 

Gælder for kategorierne: Ungdom, Veteran, Passiv og Motionist: 

Sæsonen løber fra 1. august til og med 30. juni. 

I perioden 1. juli og indtil 31. oktober refunderes 50% af det indbetalte kontingent for den igangværende 

sæson. 

I perioden 1. november og indtil og med 30. juni refunderes der ikke noget af det indbetalte kontingent. 

 

Gælder for kategorien: Senior: 

I perioden 1. juli og indtil 31. oktober refunderes 50% af den indbetalte 1. rate 

I perioden 1. november og indtil 15. januar refunderes der ikke noget af den indbetalte 1. rate. 

I perioden 16. januar og indtil 31. marts refunderes 50% af den indbetalte 2. rate 

I perioden 1. april og indtil 30. juni refunderes der ikke noget af det indbetalte kontingent 

 


