AaB Ishockey
Udmeldelse

Undertegnede anmoder herved om at blive udmeldt af AaB Ishockey som
•
Navn:

Aktivt medlem

•

Passivt medlem

________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________
________________________________________________________
Fødselsdato:

_____________________

Medlemsnr.: ________________

Ved udmeldelse er jeg indeforstået med, at ethvert mellemværende med klubben skal
afvikles ved udmeldelse.

Ved udmeldelser, hvor spilleren skifter klub, kontaktes den modtagende klub og DIU med
henblik på at gøre skiftet så enkelt som muligt. I fald der konstateres restance i kontingent,
eller på anden måde eksisterer et mellemværende mellem medlemmet og AaB Ishockey,
kan AaB Ishockey modsætte sig skiftet, indtil det aktuelle mellemværende er betalt.

For at forbedre AaB Ishockeys virke og derved fastholde vore medlemmer vil vi bede dig
udfylde nedenstående skema.
 Hvor mange år har du spillet ishockey / hvor længe i AaB Ishockey? _____ / _____
 Hvad kunne du bedst lide ved at spille ishockey?
(Skriv 1 ud for det du bedst syntes om og fortsæt indtil du når 7)

__ at komme til at spille kamp

__ kammeratskabet

__ at komme på 1. holdet

__ at komme til træning

__ at vinde kampene

__ at komme på ture/rejser

__ at komme i god form

__ __________________________
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 Hvorfor er du holdt op med at spille i AaB?
(hvis du skriver/sætter flere krydser, skal du skrive 1 ud for det vigtigste og 2 ud for det næstvigtigste, 3 ud for …o.s.v)

__ jeg skulle passe skolen

__ vi tabte for mange kampe

__ jeg fik arbejde

__ det blev for dyrt

__ jeg rykkede op i en anden afdeling

__ jeg blev skadet

__ jeg havde dårlige trænere

__ tidspunkter passede dårligt

__ der var for lang vej til træning

__ jeg begyndte på en anden idrætsgren

__ jeg kom ikke på det hold jeg gerne ville

__ kammeratskabet var for dårligt

__ jeg er begyndt at spille ishockey i en anden klub
__ jeg er begyndt på noget, der ikke har med idræt at gøre

 Hvilke trænere har du haft i AaB?

___________________________________
______________________________________

 Hvis du er utilfreds, hvad synes du så vi skal forbedre?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Bekræftelse af udmeldelse:

Dato: ________________

_______________________________
Medlemmets underskrift

Husk, - du er altid velkommen tilbage . . .

Klubbens noteringer:

Udmeldelse modtaget

_____________

Spillercertifikat afsendt:_____________

Dato

• Deaktiveret i SportsAdmin _____________
Dato
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Dato

_______________________
Initialer/underskrift
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