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Profi l

Tilmelding

Hjemmeside

Du har mulighed for 3 gratis prøvetræninger på et hold, før 
du skal beslutte dig om du vil tilmelde dig holdet.
Herefter skal du tilmelde dig holdet på vores hjemmeside 
og dermed betale kontingent, senest 4. gang du træner.

Tilmelding og betaling af kontingent med Dankort, tager 
normalt 5 minutter, men bliver du i tvivl om hvordan man 
gør, fi ndes der en guide på hjemmesiden.

Du modtager automatisk en mail - når du er tilmeldt.

På hjemmesiden kan du bl.a. læse lidt om vores hold, se 
instruktører, bestyrelse, kalender samt tilmelde dig hold og 
betale kontingent.

www.gymnastik.ebberup-if.dk

For at kunne tilmelde dig et hold, skal du oprette en profi l.

Oprettelse af en profi l på hjemmesiden laves kun én gang 
og tager under 5 minutter, men bliver du tvivl om hvordan 
du gør, fi ndes der en guide på hjemmesiden.

En profi l er personlig og skal oprettes for den person der 
skal gå på et hold - d.v.s. at det er fødselsdato og år på 
profi len, der afgører hvilket hold du kan tilmelde dig.

Du modtager automatisk en mail - når profi len er oprettet.
Profi len bruges til at logge ind i alle afdelinger i EIF.

Denne velkomst brochure er lavet for at hjælpe dig, med 
svar på de mest almindelige spørgsmål om EIF Gymnastik.

Vi træner primært i Hal 2 i Ebberup Hallerne, men nogle 
hold kan også træne i gymnastiksalen på Ebberup Skole 
samt i Spejlsalen v/Hal 2 i Ebberup Hallerne.
 
Du kan læse mere om Ebberup Hallernes faciliteter på 
vores hjemmeside.
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Kontingent

Opvisningsdragter

Mad & drikkevarer

Forårs sæsonen afsluttes altid med vores forårsopvisning i 
Ebberup Hallerne, for stort set alle hold.
Opvisningsdragter er obligatoriske og betales separat på 
hjemmesiden.

Der er typisk 1-1½ måneds leveringstid på dragerne, og 
derfor bestilles de senest i januar.

Sedler udleveres og mail sendes de enkelte hold, med 
pris, frist for betaling samt direkte link til betalingsside for 
holdet - herefter bestilles dragterne.

Det er tilladt at medbringe drikkedunk med vand, ind i hal-
len til træning.

Mad & øvrige drikkevarer er ikke tilladt i Ebberup 
Hallerne.

Når du betaler med Dankort/Hævekort på hjemmesiden, 
kan du vælge om der betales kontingent for hele sæsonen 
eller delt op i 2 rater. Når 2. rate skal betales, vil det
automatisk blive trukket fra dit Dankort/Hævekort.

Har du ikke mulighed for at betale online med Dankort/
Hævekort, skal du sende en mail til os med info om navn 
og hvilket hold du ønsker at tilmelde dig til.

Herefter skal du lave en bankoverførsel til nedenstående 
bankkonto, hvor navn og hold er angivet - kontingent 
betales for hele sæsonen med det samme.

Husk at du stadigvæk skal have oprettet en profi l.
Når vi har modtaget din overførsel, tilmeldes du holdet.

Sparekassen Fyn 0828 - 7715504426

Træning
Gymnaster skal vente udenfor døren, indtil deres træning 
begynder og de bliver kaldt ind af instruktøren.
De første 2-3 gange, kan forældre se på til træningen, 
herefter henvises der til hallens cafeterie på 1. sal.



Har du spørgsmål til EIF Gymnastik generelt eller til de enkelte 
hold, er du meget velkommen til at kontakte os.

gymnastik@ebberup-if.dk

Springtur til Berns
Hvert år arrangeres springtur til Berns Efterskoles springcenter, for 
alle vores gymnaster.
Instruktørerne fra springholdene er med til at stå for træningen, i 
de fantastiske faciliteteter i springcenteret.

Hver springtur afholdes i en weekend med en varighed på 2-3 timer.

Der er arrangeret vand, frugt og lidt lækkert til gymnasterne.
Hver tur koster 75 kr. pr. person, med tilmelding og betaling i 
Events på hjemmesiden.

Gymnastik Facebook gruppe

www.facebook.com/groups/eifgymnastik/

Tilmeld dig vores Facebook gruppe og følg med i EIF Gymnastiks 
hverdag. Mange hold har desuden også lukkede Facebook grupper. 

Giv en hånd
Der er mange frivillige i EIF Gymnastik, instruktører på holdene og 
bestyrelsen, der lægger mange timer for give dig muligheder og 
rammerne for at dyrke idræt i EIF Gymnastik.

Vi vil sætte stor pris på din hjælp, når vi til tider har brug for ek-
stra frivillige til at hjælpe til diverse arrangementer i løbet af året 
og dermed sikre at økonomien også er der til, at tilbyde ordentlige 
rammer for dig og dine børn.

Følg med på Facebook eller opslag i hallen, og meld dig til.


