
 

Dags att betala medlemsavgift, licens och ta vlingsavgift ! 

Medlemsavgift 2022–2023 
• Familj    600 kr/familj  

• Seniorer (födda 1959–2004)  400 kr 

• Juniorer och barn (födda 2005 och senare) 300 kr  

• Pensionärer (födda 1958 och tidigare) 300 kr 
 
Klubben är tacksam om ni stöder verksamheten genom att välja att bli familjemedlemmar. Nybörjare 
erbjuds att prova på bordtennis upp till 3 tillfällen innan medlemsavgift behöver betalas.   

Licens & Tävlingsavgift 2022–2023 
Licensen är obligatoriskt för alla som spelar någon form av tävling- eller seriespel. I avgiften ingår en 
olycksfallsförsäkring. Tävlingsavgiften inkluderar också ett bidrag till startavgifter som klubben står 
för under säsongen.  
Licens och tävlingsavgift för 2022–2023 är:  

• Barn (födda 12 och senare)  200 kr  

• Ungdom (födda 10 och 11)  500 kr  

• Juniorer (födda 05 till 09)  800 kr  

• Seniorer (födda 04 o tidigare)  1000 kr  

För att få deltaga i SBTF: s tävlingsverksamhet skall spelaren inneha giltig tävlingslicens. Licensen ger rätt att delta i hela 
SBTF: s tävlingsverksamhet. Ansvaret att licens finns åvilar den förening spelaren representerar. Spelaren skall vara medlem 
i den förening för vilken han har licens.  

Summering av avgifter 
Summera ihop medlemsavgiften, din licens & tävlingsavgift och betala in till klubbens postgiro 
senast 31 oktober. Är du osäker på om du kommer delta i tävlingsspel så kan du avvakta med 
tävlingsavgiften tills du anmäler dig till en tävling.  
Är du osäker på vilken avgift som gäller för dig? Prata med din tränare eller kassören! 
 

Postgiro Skoghalls BTK 88 18 86-6 
Märk inbetalningen med Namn och adress på de personer inbetalningen avser. 
OBS! Ange tydligt vilken typ av medlemsavgift och tävlingsavgift som avses på inbetalningen 

Träning/matchkläder och bordtennismaterial 
Vid tävlingsspel krävs det att man använder klubbens matchkläder. Klubben har både ett officiellt 
matchställ (shorts + tröja) samt enklare tränings t-shirt som kan användas i tävlingssammanhang. 
Matchkläder finns att beställa via vår klubbshop hos Sydsport. Länk till klubbshop.  
Träningströja 125 kr, Matchtröja 320 kr, Shorts 210 kr, Träningsoverall 650 kr 
 
Beställning av bordtennismaterial görs lämpligen via Sydsport (www.sydsport.com). Klubben har ett 
avtal som ger medlemmar 20 % rabatt på produkter från STIGA. Rådfråga gärna din tränare eller 
personal på Sydsport innan köp av nytt pingisrack.   

Rese- och boendeersättning 
Klubben står för reseersättning (vid samåkning) och ersättning för boende för spelare och 1 ledare 
vid seriespel för våra representationslag (A-lag damer och A-lag herrar). Milersättning följer 
Skatteverkets riktlinjer för skattefri ersättning, f.n 18,50 kr/mil. Blankett för reseersättning skall då 
användas som finns på hemsidan. 
 
Vid individuellt tävlingsspel utgår ej rese- eller boendeersättning. Undantag kan vara vid klubbresor 
som anordnas av klubben, separat information kommer ut samband med detta.   

Betala senast 31 oktober! 

http://www.sydsport.com/index.php?route=product/category&path=383_410
http://www.sydsport.com/


 

Uppgifter till medlemsregistret och licensregistrering!  
 
Lämna uppgifterna till din tränare så snart som möjligt på samtliga spelare/familjemedlemmar 
som vill vara medlemmar! OBS endast för nya spelare! Behöver inte skrivas på och lämnas in om 
blanketten lämnades in förra säsongen 
Medlemsregistrering innebär samtycke till SBTK hantering av era personuppgifter enligt GDPR, se 
information nedan.  
 

Namn Personnummer  
ÅÅMMDD-XXXX 

Mobilnummer Mailadress Tävlings- 
aktiv (J/N) 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Adress  

Postnummer  

Postadress  

Hemtelefon  

  
Information om behandling av personuppgifter för medlem i Skoghalls Bordtennisklubb 
Är du under 18 år ska du ge detta till din förälder/målsman som ska läsa igenom informationen och 
ansöka om nytt medlemskap om de samtycker till behandling av dina personuppgifter på det sätt 
som beskrivs nedan. 
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att 
hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. 
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 
maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att 
kraven förändras något. 
Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. 
Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du 
har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den på SBTK hemsida. 
Vi har också upprättat en registerförteckning över de olika platser, program, register etc där vi 
hanterar medlemmarnas personregister. Vill du läsa mer om registerförteckningen så hittar du den 
på SBTK hemsida. 
 
I och med att du registrerar dig som medlem så accepterar du också villkoren för hur vi hanterar dina 
personuppgifter enligt ovanstående integritetspolicy och registerförteckning. 
 
Eventuella avvikelser från ovanstående, tex ej godkännande av publicering av bild, namn etc på 
hemsida, sociala medier eller nyhetsmedier etc, skall skriftligen meddelas klubben i samband med 
medlemsregistrering. 
 
Registrering för ovanstående familjemedlemmar godkännes: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
Ort &Datum  Underskrift 


