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Medlemskap & Avgifter  
2019 
 
 

Förnamn 

 
Efternamn 

 
Man/Kvinna 

Mq     Kq 
Adress 

 

Postkod 

 
Stad 

 

Mobilnummer 

 
E-post 

 

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) obs! 10 siffror  

 
Telefon hem 

 

Man behöver vara medlem för att delta i klubbaktiviteter och regelbundet använda klubbhuset/gymmet.  

 
Familj (samma adress) - Obs! 10 siffror för alla personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

  
 

Medlemskap 300 kr q    550 kr q    900 kr q  kr 

Träningsavgift/Gymavgift 850 kr x  ___ q  kr 

Kanotförvaring 450 kr/kajak x  ___ q  kr 

Låneavgift efter 3:e säsong 1 500 kr x  ___ q  kr 

Annat   kr 

 Att betala kr 

 
 

Inbetalas på bankgiro 235-4017 eller Swish 123 379 43 10 med namn, aktivitet och telefonnummer. 
Som medlem i en träningsgrupp har du ansvar för städning i klubbhuset en vecka/år. 

Genom att fylla i blanketten godkänner du att klubben sparar informationen för att sköta sin administration. 

  

Förnamn & Efternamn 
 

M/K 
 

Personnummer  

 
Mobilnummer 

 
E-post 
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Medlemskap (1 jan-31 dec) 

• T.o.m. 17 år (året man fyller) = 300 kr/person 
• Från 18 år = 550 kr/person 
• Familj (samma adress) = 900 kr 

Man behöver vara medlem för att delta i klubbaktiviteter och använda klubbhuset.  
Styrelseledamöter, suppleanter, revisor och valberedningen betalar endast medlemsavgift. 
Nytt medlemskap som betalats fr.o.m. 1 november räknas också för året efter. 

 
 

Kanotslalomträning i Hosjöholmen (Barn, ungdomar, vuxna) 

Träningsavgiften är 850 kr/person/år oavsett ålder eller träningsgrupp. Ingår: 

• ledarledd kanotträning 
• tillgång till gymmet i klubbhuset 
• lån av klubbutrustning  
• förvaring av 1 kanot. Vid förvaring av fler kanoter betalas kanotförvaringsavgift för dessa.  

Vi önskar att medlemmar: 

• under sin andra utomhussäsong skaffar egna paddelkläder 
• under sin tredje utomhussäsong skaffar egen kanot och paddel 
• Efter tredje utomhussäsongen tillkommer en avgift för att låna klubbens utrustning.              

Det gäller dig som inte har komplett paddlingsutrustning för en kanottyp du tränar mest i. 
Avgiften är 1500 kr/år/person. Tillkommer träningsavgift och medlemskap.  

 
 

Verksamhetsavgifter 

Eskimåsväng & simträning i Lugnets simhall ingår i medlemskap.  

Kanotförvaring: 450 kr/kanot/år + medlemsavgift 

Tillgång till gym: 850 kr/person/år + medlemsavgift 

Övernattning i klubbhuset: 150 kr/natt/person 

Kanotuthyrning utan ledare: 
• Forskajak: 200 kr/person/dag  
• Havskajak: 290 kr/person/dag. Om ni är en grupp från fyra personer: 250 kr/person/dag. 

Hyra klubbhuset: 
• 40kr/dag/person för icke medlemmar som önskar utnyttja klubbhuset och slalombanan.  
• 500kr/dag/grupp  

Paddlare som inte är medlemmar betalar 40 kr/dag/pers för att träna i kanotslalombanan i Hosjöholmen. 
Tillgång av omklädningsrum ingår. 

 
 

För grupper : Kanotslalom & Forspaddling  

Välkommen till en spännande aktivitet i forsen i Hosjöholmen! Det passar alla även utan förkunskaper. 
400 kr/privatperson och 500 kr/person för företag. Minst 5 personer.  
Läs mer:  www.falukanotklubb.se/prova-pa/ 


