
BANGOLFKLUBBEN LINJEN

  Var vänlig ifyll blåfärgade fält

E-post: bangolf@linjen.nu

Tfn, Badhusparken: 0418-150 92

Tfn, Puls arena: 0418-150 39

Besök oss gärna på linjen.nu eller facebook

Ansökan om medlemskap i Bangolfklubben Linjen

Namn Personnummer (åååå-mm-dd-xxxx)

                                                             

Adress Telefon (bost)

/

Post nr Ort Mobiltelefon 

/

E-post Yrke (frivillig uppgift)

Namn förälder/målsman 1 (om under 18 år) Personnummer (åååå-mm-dd-xxxx)

E-post Mobiltelefon 

/

Namn förälder/målsman 2 (om under 18 år) Personnummer (åååå-mm-dd-xxxx)

E-post Mobiltelefon 

/

 Medlemsavgift för år _________  Spelarlicens1 önskas snarast:     JA     NEJ

Kryssa för önskad typ av medlemskap 

Grupp Medl avg Totalt (kr) 1) För att få spelarlicens krävs

Ungdomar  t o m 15 år genomgången introduktions-

Juniorer 16-19 år
2

kurs i Grönt Kort (ca 2,5 tim)

Seniorer över 20 år
2

2) Se villkor/förväntan om 

Endast medlemskap
2

arbetsinsats under året

Familjemedlemsskap
2,3

3) Vänligen fyll i på baksidan

Jag godkänner att mina/våra uppgifter registreras inom klubben och i IdrottOnline, samt 

att jag har tagit del av föreningens stadgar (se: www.linjen.nu)

Datum Underskrift Underskrift förälder (om under 18 år)

Välkommen som medlem i Bangolfklubben Linjen!

Kontaktpersoner ang medlemsfrågor

Lars Brandt lasse@linjen.nu 076-187 16 05

Tore Larsson tore@linjen.nu 070-891 74 37

150

--

tillkommer

150

300

100

tillkommer

Om under 18 år; även orange fält

allergier, medicin etc som vi behöver veta

samt info på baksidan om ev uppgifter ang

150

150

Spelavg Licens
1

ingår

ingår

0

0

500

Ange: namn & kalenderår

150

150

750

150

Bankgiro: 970-5526

1(2)

mailto:lasse@linjen.nu
mailto:tore@linjen.nu


Familjemedlemsskap

Fyll i namn på övriga familjemedlemmar (inom samma hushåll)

Namn Person-nr (12 siffror) Licens (Ja/nej) Mobiltelefon

Namn Person-nr (12 siffror) Licens (Ja/nej) Mobiltelefon

Namn Person-nr (12 siffror) Licens (Ja/nej) Mobiltelefon

Namn Person-nr (12 siffror) Licens (Ja/nej) Mobiltelefon

Övriga upplysningar

Övrigt (som vi behöver känna till, gäller fr a ungdomar under 18 år) Alternativt förmedlas detta till

ungdomsansvarig på annat

sätt, eller vid särskilt samtal, 

om så hellre önskas.

Andreas Feuk, 070-631 74 98

andreas@linjen.nu

Värvad av (ifylles i förekommande fall)

Namn, klubbmedlem Linjen Beslut (av VU-ledamot)

BGK Linjens noteringar

Sign

Medlems- och spelavgiften betald den ____ / ____ - ______

Medlemskort utskrivet den ____ / ____ - ______ Sign

Registrerad i IdrottOnline den ____ / ____ - ______ Sign

Medlemsansökan godkänd den ____ / ____ - ______ Styrelsen /

Registrerad i MARIA den ____ / ____ - ______ Sign

Rapporterad vid styrelsemöte den ____ / ____ - ______ Sign

Godkänd kurs i Grönt Kort den ____ / ____ - _______ Sign

Anmäld spelarlic i IdrottOnline den ____  / ____ - _____ Sign

Medlems nr Övergång (J/N) Tidning (J/N)

Summa Bg / swish

 2(2)

mailto:andreas@linjen.nu

