
Klubbpolicy för Härlövs IF 

Vi hoppas att du vill vara medlem i Härlövs IF för: 

 att vi är en klubb, där alla är välkomna 

 den härliga klubbgemenskapen 

 den oslagbara kombinationen av ung och gammal 

 att vi har duktiga och kunniga ledare 

 att vi har många aktiviteter oavsett ambitionsnivå 

 att man kan göra många olika saker i en enda klubb 

 att vi är en förening där allas åsikter respekteras 

Som medlem i Härlövs IF är det inte nödvändigt, att Du är, kommer att bli 

eller har varit stjärna i någon idrott. Vi tränar, tävlar, motionerar eller bara 

trivs ihop och Du kan bara göra så gott Du kan för att trivas med oss. Den 

som tävlar gör det för att det är roligt att tävla, men det uppskattas 

givetvis om man ställer upp för klubben på av klubben anordnade 

arrangemang och tävlingar som är viktiga för klubben, liksom det är 

trevligt om Du är med på andra klubbaktiviteter som anordnas.  

För medlemsavgiften får Du bland annat följande: 

 Tävla, träna och delta i olika arrangemang och aktiviteter 

 Duscha och bada bastu i Bockatorpet 

 Härlövsidrotten, vår årsskrift 1 ggr/år 

 Klubbkläder till subventionerat pris 

 Försäkring på träning och tävling 

 Subventioner på olika aktiviteter i respektive sektion 

Medlemsavgiften skall vara betald före den första tävlingen eller 

aktiviteten som Du deltar i för året, om försäkringen ska gälla.  

Medlemmarnas ansvar 

Som medlem i Härlövs IF, är Du en representant för klubben och Du har 

att respektera och följa respektive idrotts skrivna och ”oskrivna” regler. 

Särkilt vill vi påminna om att:  

 Du visar en god personlig stil, inte använder doping eller droger 
och verkar för ”fair play” i alla sammanhang  

 Du bemöter alla, även motståndare, med respekt och hänsyn 
 Du inte skräpar ner och gärna plockar upp efter andra 

Tänk på att Ditt uppträdande är avgörande för omvärldens 

bedömning och uppskattning av Härlövs IF 

Reklam/sponsring 

Ett antal sponsorer/samarbetspartners stödjer vår verksamhet. Klubben 

har med dessa träffat avtal om att visa upp och föra ut deras varumärke 

på t ex klubbkläder, i annonser eller på anslagstavlor. Avtalen innebär 

ekonomiska fördelar för klubben, som kommer medlemmarna till godo. 

Att tävla i klubbens tävlingsdräkt samt bära klubbens overall/jacka före 

och efter tävling är naturligtvis en självklarhet om dessa är sponsrade. 

Försäkring 

Härlövs IF har tecknat en försäkring för Dig som är medlem i föreningen, 

även icke aktiva. Den gäller vid alla aktiviteter i föreningens regi. 

Det betyder att Du är försäkrad under av föreningen anordnad, träning, 

tävling och övriga gemensamma aktiviteter på väg till och från sådan 

verksamhet under hela vistelsen på annan ort vid tävling. 


