
 
ØNSKER I AT OPRETTE ET LUKKET HOLD I 

BOLDKLUBBEN FREM? 
 
 
 
 

TILMELDINGSFRIST TIL 2020 EFTERÅRS-TURNERINGEN FOR 7M OG 11M HOLD ER MANDAG 
DEN 29. JUNI 2020 
 

LÆS NEDENSTÅENDE REGLER OG KRITERIER: 

SEND DEREFTER EN MAIL PÅ NEDENSTÅENDE KONTAKT, SÅFREMT I MENER AT KUNNE 
OVERHOLDE DEM OG ØNSKER AT OPRETTE ET LUKKET HOLD HOS OS 
 

SKRIV TIL: kontor@bkfrem.dk 
  

REGLER FOR OPRETTELSE AF LUKKEDE HOLD: 

Antal spillere og indmeldelsesprocedure: 
 
7M hold:  
Minimum 13 spillere skal indmelde sig online her: 
https://kluboffice.dbu.dk/Public/SubscribeToClub/SubscribeInClub.aspx?id=54&clubid=1552 

 
Samtidig skal der sendes en liste med navne på spillerne samt ønsket holdnavn 
til Kontor@bkfrem.dk  
 
11M hold:  
Minimum 18 spillere skal indmelde sig online her: 
https://kluboffice.dbu.dk/Public/SubscribeToClub/SubscribeInClub.aspx?id=54&clubid=1552  
 
Samtidig skal der sendes en liste med navne på spillerne samt ønsket holdnavn 
til kontor@bkfrem.dk 
  
 
OBS! Ovenstående antal er de gældende.  
Det er vurderet foretaget ud fra økonomi, samt at sikre at I kan stille hold til kampene. 
 
Fremgangsmåde: 
 

1. Send en e-mail til administrationen kontor@bkfrem.dk og få bekræftet at der er kan oprettes et 
nyt lukket hold.  
 

2. Såfremt det bekræftes at der er plads, så send derefter en navneliste over de minimum 18 eller 
13 spillere der melder sig ind med markering af hvem der skal stå for holdet. 

 
3. Påbegynd indmeldelserne online. Hver spiller skal indmelde sig selv, da man skal tilknytte sit 

betalingskort til medlemskabet. Tidligere klub skal oplyses da der skal søges om licens. 
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4. Når alle spillere har meldt sig ind, indkaldes der til intromøde, med den ansvarlige for lukkede 
hold 
 

 
Træning: 
 
Sommerhalvåret (apr. – nov.) tilbydes en eller to træningsdage og tider pr. uge i tidsrummet typisk kl. 
19.00-22.00 
Vinterhalvåret (nov. – apr.) tilbydes en eller to træningsdage og tider pr. uge i tidsrummet typisk kl. 
19.00 -22.00 på kunstgræs eller indendørs på en skole. 

Kampe og rækker: 
 
Man tilmeldes en 11M eller en 7M række under DBU København med ugentlige kampe i perioden fra 
april til juni samt august til ultimo oktober/primo november.  
 
Startpladsen er laveste række, dvs. Serie 5 for 11M hold og Række 4 for 7M hold. 
 
OBS! Hjemmekampe afvikles for 7M hold ofte på hverdage i tidsrummet kl. 19.00 – 22.00 
  

Tøj: 
 
Man får udleveret et Boldklubben FREM spillesæt (nyt eller lettere brugt) 9+1 for 7M og 13+1 for 
11M. 
For alle lukkede hold, gælder det, at man stiller op i Boldklubben FREM´s officielle klubtøj.  

Såfremt holdet lukker, skal kamptøjet, samtlige materialer og nøgler returneres. Sker dette ikke 
opkræves holdet for den udgift Boldklubben FREM har haft. 
 

Udstyr: 
 
Man får et aflåst skab til sin materialer.  
 

11M hold der træner:   5 bolde, 10 veste i to farver og 1 sæt toppe. 
11M hold der ikke træner:  3 bolde og 10 veste. 
 7M hold der træner:   3 bolde, 6 veste og 12 toppe. 
 7M hold der ikke træner:  2 bolde og 6 veste. 

 
Ønskes andet eller mere udstyr end ovenstående, er det på holdets egen regning. 

  

Kontingent: 
 
Kontingentbetalingen opkræves to gange om året: Pr. 1. januar og pr. 1. juli. 
 
I forbindelse med indmeldelsen, tilmeldes man automatisk kortbetaling.  
Man notificeres pr. mail 7 dage før vi trækker kontingent, det er derfor vigtigt med korrekt oplyst mail 
ved indmeldelse. Disse notifikationsmails kan havne i SPAM mail, så hold øje. 
 
Bemærk: Der er forskel i kontingentsatserne, alt efter om man er 7M eller 11M og om man 
vælger at træne og spille kampe eller blot at spille kampe. 



 
Kontingentsatser for 2020: 
 
11M med træning:                       1.000 kr. 
11M uden træning:  850 kr. 
  7M med træning:  750 kr.  
  7M uden træning:  650 kr. 
  
  
Kontingentfrihed: 
 
11M hold: To holdansvarlige/trænere på et lukket hold går kontingentfri.  
  7M hold: En holdansvarlig/træner på et lukket hold går kontingentfri. Kan dog deles af 2 
  
  
Øvrig information: 
 
Boldklubben FREM´s åbne herreseniorhold i 11-Mands serierækkerne har højeste prioritet. Det 
betyder, at hvis Boldklubben FREM sportsligt vurdere, at de åbne hold har niveau til at ligge højere 
placeret end lukkede hold, så er den regel den gældende. 
 
Udmeldelse / trækning af hold: 

Udmeldelse skal ske i følge klubbens vedtægter. 

§ 5 Gyldig udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig meddelelse til kontoret senest 21 dage før 

udløbet af en kontingentperiode. 

Den hold ansvarlige, skal meddele administration samt baneansvarlig hvis trækning af hold ønskes. 

 
 
Holdkort: 
Holdet står selv for at lave holdkort samt tilknytte sine spillere via mit.dbu.dk. Deri kan også ses hvis 
der er restance-spærring, eller mangle licens på en af jeres spillere. 

Manglende holdkort, udeblivelse fra kamp, eller andet som koster klubben bøde, vil blive sendt videre 
til holdet som en straksbøde. 
  
 

   

Interesseret eller har du/I yderligere spørgsmål?  
 
Så ret henvendelse til administrationen på kontor@bkfrem.dk 
 
 
Først når alle de påkrævede onlineindmeldelser er foretaget, vil man blive indkaldt til 
intromøde hos de afdelings ansvarlige.  
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