
Medlemsavgifter 2020 

Klipp här Klipp här

bankgirot INBETALNING / GIRERING  AVI

Stödmedlemsskap

Enskild medlem

Familj

Betalningsavsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn)

Inbetalningsavgif t

(Ifylls av banken)

Belopp kronor Öre Till bankgironr (Ifylls alltid)

0 0 5 3 4 4 - 5 5 9 9

Vissefjärda Crossklubb

100:-

300:-

400:-

 
100: - för stödmedlem 
300: - för aktiv medlem (tom 16 år krävs familjemedlemskap enligt SVEMOS regler.) 
400: - för familj. Som familjemedlem räknas barn tom 19 år. 
( För studerande tom 25 år under förutsättning att man bor hos sina föräldrar.) 
Fr.o.m. 2016 ska alla förare som kör på en Svemoansluten bana lösa klubblicens eller tävlingslicens. 
(Försäkring) Det går även lösa tillfällig licens för 150: - / träningstillfälle. 
Detta gäller fr.o.m. det år föraren fyller 13 år. De yngre är halvförsäkrade via klubbens medlemskap  
i Svemo eller helförsäkrade om de är inskrivna i Guldhjälmskonceptet. Mer info på www.svemo.se 
 
Som aktiv medlem(= licens i klubben) ingår att du hjälper till med: 

- Är träningsvärd 1 gång. 
- Är med på 1 arbetsdag. 
- Är funktionär på en tävling. 

Meddela kansliet inom en vecka vilka datum du vill vara träningsvärd resp. funktionär. 
Dröjer det längre tilldelas du en tid. Vid förhinder ordnar du själv ersättare samt meddelar 
detta till kansliet. För lediga tider kolla kalendern på hemsidan www.vck.se 
 
Inbetalning sker till: Bankgirokonto 5344-5599 
 
Tänk på att medlemsavgiften måste betalas och registreras av kansliet innan det går att 
lösa ut klubblicens eller tävlingslicens i Svemo-TA. 
 
Ange på inbetalningsspecifikationen: 
Alla familjenamn med personnummer (markera aktiva medlemmar, de som kör cross.) 
Adress 
Telefonnummer, Mobilnummer 
E-postadress 
I samband med betalningen, skicka ett meddelande via e-post till kansli@vck.se där 
ni kompletterar med alla personuppgifter som betalningen avser, och ange summa,  
datum. Meddela även datum du ställer upp som träningsvärd. 
 
Observera!  För att träna på banan, så betalar man antingen avgiften för träning 
vid varje tillfälle eller löser man ett träningskort se hemsidan. 
 
 

 
 
 

  

http://www.vck.se/
mailto:kansli@vck.se

