
100-DAGES MEDLEMSKAMPAGNE:  
1. SEPTEMBER TIL 9. DECEMBER  
IHQ introducerede Challenge 22 en 100-dages medlemskampagne, og selvom den oprindelige plan nu er 
afsluttet, har man besluttet, at medlemskampagnen og andre relaterede initiativer (se nedenfor) fortsætter 
årligt fra 1. september til 9. december.  
 
Hvad kan klubben gøre?  
Klubber bør overveje at sponsorere - oprette en ny klub i nabolaget - eller hvor som helst i Danmark i løbet 
af 2022-23  
Hvert klubmedlem bør invitere en person til klubaften. 
Klubben/medlemmerne bør lave pr for at udbrede kendskab til Y’s Men. 
 
Klubber anmodes om at være vært for et 'Åbent hus' arrangement, hvor offentligheden (eller en udvalgt 
målgruppe af potentielle nye medlemmer) inviteres til at lære mere om Y's Men International i en sjov og 
uformel ramme.  

 
 

 
50 % rabat på 
kontingent 
Der gives 50% rabat for ægtefæller, sambo til et 
eksisterende medlem og nye yngre medlemmer (18-35) 
hvis de vil blive nye medlemmer af klubben. Denne 
kampagne er blevet forlænget med et år og slutter den 31. 
december 2023.  
 

Ægtefælle rabat  
Ægtefæller, sambo til et eksisterende klubmedlem, der har meldt sig ind i en klub på et hvilket som helst 
tidspunkt efter 2019-20, er berettiget til 50% rabat på regionskontingentet for klubåret 2022/23. Dette 
gælder kun for nye klubmedlemmer og ikke for nye, der evt. har været medlem i en anden klub.  
 
Ægtefæller, der allerede er tilmeldt som klubmedlemmer inden 2019, er ikke berettiget til rabatten. Dette 
tilbud er åbent for både nye og eksisterende klubber, hvor det nye medlem er ægtefælle, sambo for et 
eksisterende medlem.  

   Der gives også rabat på nye unge medlemmer (18-35)  
 
Personer mellem 18 og 35 år, der tilmelder sig en YMI-klub når som helst efter 2022-23, enten eksisterende 
eller nychartrede, er berettiget til 50% rabat på regionskontingent.  
Berettigelse skal verificeres ved indsendelse af en kopi af de nye klubmedlemmers pas eller et andet 
officielt identitetsdokument til IHQ som bevis for alder.  
Dette gælder kun for nye klubmedlemmer - medlemmer i denne aldersgruppe, der allerede har meldt sig 
ind som klubmedlemmer, er ikke berettiget til rabatten.  
 
At invitere personer til at deltage i klubmøder tilføjer en ny, moderne dimension til klublivet, ligesom det 
giver nye videns- og ressourcestrømme.  
 
Medlemmer der er berettiget til at få rabat ifølge ovenstående, skal indgives til  
RSF IT-medlemsadministration på info@ysmen.dk for at kunne få rabatten. Det går ikke 
automatisk 
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