
 
  
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
    

http://tryggamoten.se/
file:///C:/Users/Carina/Dropbox/RUJK%20Kommittén/2014/Policy/Carinas%20arbetsförslag/-%09http:/iof4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_29110/cf_394/Skapa_trygga_idrottsmiljoer_webb.PDF
http://www.svenskidrott.se/
http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/Policies/
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33077/cf_394/Idrotten_vill_-idrottens_id-program-.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=gbPx7WOdiKM
http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_49809/cf_394/Anvisningar_f-r_barn_och_ungdomsidrott.PDF
http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/Policies/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/ImageVaultFiles/id_42744/cf_394/Bildpublicering_p-_personer_i_idrottsmilj-er.PDF
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/Yrkestrafik/Yrkestrafiken.se/Trafiktillst%C3%A5nd/Kor-%20och%20vilotider/PV09001_web.pdf
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33103/cf_394/Trafikpolicy.PDF


 

 

 

 
              
 
Vi skulle vilja ha lite uppgifter om ungdom/medlem enligt nedan.   
 
Personnummer (12 siffror):  ____________ - ___________   Första träningstillfälle________ 
Namn: __________________________________________   Egen mobil:________________ 
Adress: ____________________________________________________________________ 
Egen e-post: _________________________________________________________________ 
 
Förälders namn:  __________________________________  Mobil:_____________________ 
Förälders e-post: __________________________________  Hemtelefon:________________ 
 
Ev förälder 2 namn:  _______________________________  Mobil:____________________ 
Ev. förälders e-post: _______________________________  Hemtelefon:_______________ 
 
 
Godkänner att bilder får publiceras på ovanstående person om det har med bangolf att göra  
 JA     NEJ 
Godkänner att ovanstående person får samåka i bil till och från aktiviter inom bangolfen   
 JA, alltid      JA, inom kommunen/X mil   NEJ 
 
Övrig och annan viktig information som Du eller dina föräldrar vill meddela oss (t.ex. specialkost, allergier, 
medicin eller annat, som vi kan behöva veta, för att kunna bemöta dig på bästa sätt) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
XXXX den _______________________ Underskrift _________________________________ 

- av medlem (om denne är över 18 år) 
- av vårdnadshavare (om ungdom/medlem är under 18 år) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Klubbens anteckningar:   Ingår i träningsgrupp:  
Medlemsnummer_________________    JA     NEJ 

-11 år   
-13 år   
-15 år  Medlemavgift betald _________(datum)  

Damjuniorer, Herrjuniorer: 16-19 år  Medlemskort 20___ Tillverkat ______(datum) 
Inlagd SMS- lista (datum) ___________/Sign Medlemskort 20___ Utlämnat ______(datum)   
    Introbrev utskickat 20___ (datum) 
    Anmäld tidningen Bangolf 20____(datum) 
 
Klipp av & ta med hem  (Introduktionsbrev lämnas/mejlas samtidigt till förälder eller efter tre träningar) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Medlemsavgiften för 20__ är ___ kr.  (Betalas senast efter tre prova på gånger.) 
Om Du deltagit i Bangolfskolan år 20__  har Du redan medlemskap  
 
Inbetalning kan betalas i kiosken eller till ”klubbens post/bankgiro, xxxx-x.  
Vid inbetalning av medlemsavgift ska Personnummer + Namn anges.  
Mejla samtidigt och berätta att Du betalt in.  
 
Kontaktperson i vår klubb för ungdomar är ____________ & nås på mobil _____________ 
 
Din bangolfinstruktör är ___________________________ & nås på mobil  _____________   

   
Info om klubben,       Länk hemsida t.ex       bangolfklubben@xxxx.se 
Vår e-post:               Länk epostadress t.ex  ungdom@klubbnamn.se 
Vår facebook sida:    Länk facebook t.ex       https://www.facebook.com/pages/Klubbens namn/ 
 

KLUBBMÄRKE 

 

mailto:bangolfklubben@xxxx.se
mailto:ungdom@klubbnamn.se
https://www.facebook.com/pages/Klubbens%20namn/164485650252935?ref=hl

