
	  
	  

	  
	  

 
 
Velkommen som medlem i Haugerud sjakkforening barne- og 
ungdomslag (HSF) 
  
Vi ønsker deg velkommen til å bli medlem i Haugerud sjakkforening. Vi er en helt nystartet 
klubb som skal gi barn og ungdom i Haugerudområdet et godt fritidstilbud der de kan lære 
sjakk og spille sjakk. Også voksne kan bli medlemmer og delta på aktiviteter. 
 
Slik blir du medlem 
For å bli medlem, må du fylle ut og levere slippen nedenfor til noen av lederne i Sjakklubben. 
Da blir du lagt inn i medlemsregisteret vårt, og så får du et krav på betaling av kontingenten. 
Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt. Kontingenten gjelder for ett kalenderår. 
Medlemmer i Haugerud SF blir registrert også som medlemmer i Ungdommens 
Sjakkforbund og kollektivt tilsluttet Haugerud IF. 
 
Medlemskontingent  
Vi satser på å holde lavest mulig kontingent slik at alle kan ha råd til å være med hos oss. 
Men de avgiftene vi har, er det viktig å få inn! Det er disse pengene som gjør det mulig å tilby 
gode aktiviteter. Som medlem kan du delta gratis i de vanlige aktivitetene klubben har 
gjennom hele året. På noen ekstra tilbud, slik som enkelte turneringer, kan det være en egen 
deltakeravgift. 
Kontingenten blir bestemt av årsmøtet. For 2015 er den 400 kroner. Hvis det er flere søsken 
som er medlemmer, betales det 300 kroner for barn nr. 2 og 300 for hvert av de neste barna. 
  
Deltagelse med dugnadsinnsats 
Haugerud sjakkforening er en foreldredrevet klubb. Det meste av innsatsen som gjøres, skjer 
frivillig, uten betaling. Alle foreldre som melder sine barn inn i klubben, kan bli spurt om å 
bidra. Vi trenger medlemmer til styret i sjakklubben og medhjelpere under klubbkvelder og 
turneringer. 
 
Klipp her   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --  -  --  -  -  -  -  -   
 
INNMELDING I HAUGERUD SJAKKFORENING (Bruk store, tydelige bokstaver) 
 
Navn: ________________________________________ Fødselsdato: __________ 
 
Adresse:___________________________________Postnr/sted:______________ 
 
Mobilnr:______________ E-post_______________________________________ 
 
JA, JEG VIL BLI MEDLEM i Haugerud sjakkforening og er innforstått med at kontingenten 
må være betalt for at medlemskapet skal være gyldig. Jeg godtar at mitt eller mitt barns 
fornavn/etternavn og bilde kan brukes på nettsidene og i trykksaker til Sjakklubben og 
Haugerud IF, og at opplysningene utfylt her kan legges inn i registrene som klubben 
bruker. 
  
____________ ____________________ __________________________ 
Dato         Underskrift medlem    Underskrift foresatt 
 
Navn på foresatt: _____________________________ Mobilnr.: _______________ 
 
E-post til foresatt:  __________________________________________________ 
Barn under 18 år må ha underskrift fra foresatt. 
Slippen leveres til en av lederne i Haugerud sjakkforening 


