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Innmeldingsskjema og Holdningsavtale
Vestli IL - Fotballgruppa

Spiller og foresatte

SPILLERENS DATA
(skriv tydelig og bruk BLOKKBOSTAVER)

FORESATTES DATA (for spillere under 18 år)
(skriv tydelig og bruk BLOKKBOKSTAVER)

Spiller (under 18 år v/foresatte) er økonomisk ansvarlig for evt. skade frem til medlemskontigent til 
idrettslaget er betalt. 

Hvis et medlem slutter må de levere drakt/utstyr til trener/lagleder, hvis ikke dette blir levert inn, 
blir dette fakturert vedkommende.
Utmelding skal gjøres skriftelig av medlemmet/foresatte og sendes pr.:

Brev til: Vestli IL - Fotball
!   Pb 18 Stovner
!   0913 Oslo

Det er IKKE treners/lagleders ansvar og melde ut medlemmer til styret/idrettslaget !!

Hvis nytt medlem er registrert i annen klubb, betaler vi overgangsutgiftene. Overgangsgebyr vil bli 
tilbakekrevd hvis medlemmet melder overgang fra oss til ny klubb innen 2 år fra innmelding.

Medlemmer (under 18 år v/foresatte) er økonomisk forpliktet til utmelding er mottatt, og evt. krav 
på treningsavgift/medlemskontigent vil bli opprettholdt hvis utmelding kommer etter hovedforfall.
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e-post: vestlifotball@gmail.com

Økonomiske forpliktelser

Aktivitetsavgift til fotballgruppa:

Spillere får ikke delta før treningsavgift og medlemskontigent er betalt !!
Det er derfor viktig å kunne vise kvittering.

Medlemskontigent for 2014

(I et familiemedlemskap inngår to foresatte og alle barn på samme adresse.)

Treningsavgift for 2014

Skjema skrives i 2 eksemplarer; ett til spiller (under 18 v/foresatt) og ett til styret.

Ved å melde deg på forplikter du deg til minst 2 dugnader pr. år og til å stille opp til kamper 
som sjåfør eller støtte.

Jeg/Vi bekrefter å ha lest velkomstbrosjyren og godtar regler og forpliktelser.

Gruppe Pris

Juniormedlem (t.o.m. fylte 16 år) 350,-

Seniormedlem (f.o.m fylte 17 år) 450,- 

Familiemedlemskap 600,- 

Lag Pris

G/J 6-8 år 1550,-

G/J 9-12 år 1800,-

G/J 13-19 år 2050,-

A-laget 2550,-

Old boys og 7’er senior 1650,-

Dato

Foresattes underskrift
(for spillere under 18 år)

Lagleder/treners underskrift

Spillers underskrift
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