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Hvad er MIT BFH
MIT BFH er et selvbetjenings system under bfh.dk hjemmesiden, som har til formål at gøre den
daglige medlemsadministration mere enkelt. På MIT
BFH kan du bl.a. se og betale for kontingent, ændre
dine egne oplysninger og lave tilmelding til ture og
arrangementer, som dit hold er med på.
Du kan få adgang til MIT BFH via bfh.dk hjemmesiden.

Adgang til MIT BFH
Du finder link til MIT BFH på bfh.dk hjemmesiden, i
øverste højre hjørne. Hvis du ikke har en kode til MIT
BFH, skal du få fremsendt en ny kode ved at klikke på
Login og Glemt Adgangskode på MIT BFH.

Indmeldelse
Som nyt medlem af Bjerringbro FH, kan du indtaste
alle relevante oplysninger på MIT BFH hjemmesiden.
Klik på “Indmeldelse” fanebladet i toppen af siden,
udfyld skemaet med de nødvendige
medlemsinformationer, samt foretag valg af
medlemstype, hold, ydelser og registrering af betalingskort på de efterfølgende sider.
Du vil herefter modtage en e-mail kvittering, og din indmeldelse er nu registreret.

Opdatering af betalingskort information
På MIT BFH kan du opdatere dine betalingskort informationer. Dette er nødvendigt for at sikre
automatisk betaling af kontingent.
Hvis du skal indtaste betalingskortoplysninger for allerførste
gang, eller om du skal opdatere oplysningerne, er
fremgangsmåden den samme.
Login på MIT BFH, og klik på Dit Navn i øverste højre hjørne.
Nederst på denne side kan du tilmelde og opdatere dine
betalingskortoplysninger.
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Automatisk betaling med betalingskort
På MIT BFH kan du med fordel indtaste dine betalingskort informationer, så vil kontingentet
blive betalt helt automatisk.
Betaling af kontingent er opdelt i mindre intervaller, og ud fra kontingentets størrelse. MIT BFH
sørger automatisk for at trække beløbet fra dit betalingskort, og fremsender e-mail kvittering.

Opdatering af medlemsinformation
Efter Login, og klik på Dit Navn er du på din Profilside, som
indeholder oplysninger om dig som medlem. Her er det muligt at
skifte adgangskode og redigere informationer.

Ændring og tilmeld af hold og ydelser
Efter Login, og klik på Dit Navn er du på din Profilside. Nederst på
siden finder du en oversigt over kontingent, samt hold og ydelser du
er tilknyttet. Det er muligt at foretage ændringer, tilmelding og
afmelding af hold og ydelser såfremt de er tilknyttet din profil.

BFH Forældreudvalg
BFH FORÆLDREUDVALG har som formål at skabe kontakt
mellem træner/leder i BFH ungdomsafdelinger og forældrekredsen,
samt at støtte ungdomsafdelingen økonomisk.
Vor primære opgave er at hjælpe ungdomsafdelingen ved at
bidrage med økonomisk hjælp til diverse arrangementer og fælles
tiltag, der kommer spillerne til gode.
Som et meget konkret eksempel, er det BFH Forældreudvalg der
sponsorer frugt til kampe, bustransport til påske-cup, tøj til udvalgte stævner, remedier og bolde
til træning og kampe, og meget mere.
Medlemskontingent til BFH Forældreudvalg er Kr. 100 pr. år pr. medlem, og medlemskabet er
frivilligt. Som BFH spiller er du automatisk tilmeldt medlemskab af BFH Forældreudvalg via MIT
BFH, og betaling sker automatisk hvert år. Husk på, at det går til et godt formål.
Du kan selv foretage afmelding på MIT BFH under Dit Navn, og Afmeld Tillægsydelser.
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Kontingent og betaling

BFH Kontingent 2021-2022
Hold

Årgang

Årlig kontingent

Opdelt betaling

Betalings måneder

U5

20162018

400

400

Feb

U8

20132015

600

300

Dec, Feb

U11 piger – 1 træning

20102012

750

250

Okt, Dec, Feb

2010U11 drenge – 2 træninger 2012

1500

500

Okt, Dec, Feb

U13

20082009

1500

500

Okt, Dec, Feb

U15

20062007

1920

640

Okt, Dec, Feb

U17

20042005

1920

640

Okt, Dec, Feb

U19

20022003

2130

710

Okt, Dec, Feb

Senior

2001 og
ældre

1635

545

Okt, Dec, Feb

Blue Stars

20022014

690

230

Okt, Dec, Feb

BFH Forældreudvalg, årlig kontingent Kr. 100 (frivilligt)
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