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ANMÄLNINGSINFORMATION FÖR 
 

SKRIDSKOSKOLAN VINTERN 2021/2022 
 
Vuxen på plats 
Alla barn (utom barn till ledare/hjälpledare) behöver ha en vuxen tillhands före, under 
och efter varje träningspass för att hjälpa till med att snöra av/på skridskor, ge dryck, 
toalettbesök etc. 
Detta gör inte ledarna/hjälpledarna då vi är ute på isen.. 
 
Vem kan göra anmälan? 
Anmälan för minderåriga personer (under 18 år) görs av vårdnadshavare. 
 
Är anmälan bindande 
Nej, du kan alltid tacka nej till den erbjudna platsen. 
 
Var görs anmälan 
Vi tar emot anmälningar bara under en begränsad period under hösten och endast 
via vår hemsida www.friluftsframjandet.se/lund 
Principen först till kvarn gäller för anmälan, och barnen tas normalt in efter ködatum. 
Kontrollera att du får bekräftelse på anmälan till din e-post. 
 
Kö 
Då efterfrågan på plats är stor samt att vi följer kommunens regler för maxantal som 
får vistas på isen samtidigt, behöver vi begränsa antalet platser och kö kan därför 
förekomma.  
 
Förtur i kön 
Om förälder eller annan nära anhörig engagerar sig som ledare* eller hjälpledare får 
barnet en garanterad plats i skridskoskolan samma tid som du är på isen. 
Vänligen notera att om du/anhörig lovat ställa upp som ledare/hjälpledare och sedan 
backar ur kommer ditt barn att mista sin förtursplats och flyttas tillbaks till kön. 
*Ledare ska ha gått Friluftsfrämjandets skridskoledarutbildning. 
 
När får man besked om barnet fått plats? 
Vi bekräftar via mejl så fort vi kan om ditt barn fått plats och i vilken grupp.  
Skulle ditt barn inte få en bekräftad plats behåller barnet sin plats i kön så att vi kan 
höra av oss med ev. reservplats (sista-minuten). 
 
Kontaktuppgifter 
Det är viktigt att e-postadress(er) samt mobilnummer som anges i anmälan används 
aktivt då kansliet och ledarna använder dessa för att kommunicera och fakturera. 
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SportAdmins medlemsapp 
Vi erbjuder alla föräldrar att ladda ned SportAdmins medlemsapp från Appstore eller 
Google Play för att snabbt kunna ta del av kallelser och utskick från ledarna samt 
kunna kontakta ledarna vid frågor, eller kontakta andra föräldrar för t ex samåkning. 
 
Samlingsplats 
Lilla rinken i Lunds Ishall (Sparbanken Skåne Arena) på Stattenavägen 25. 
Friluftsfrämjandet Lunds beachflagga syns vid ingången första gången. 
 
Terminsavgift 
Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning tar ut en terminsavgift för den aktivitet som 
barnet deltar i. Aktuella terminsavgifter finns på vår hemsida under respektive 
aktivitet. Avgiften betalas för hela säsongen och ska betalas i sin helhet. 
Faktura skickas via e-post från kansliet i början av varje säsong. 
 
Obligatoriskt medlemskap i Friluftsfrämjandet 
Friluftsfrämjandet är en medlemsorganisation och för att delta i vår verksamhet är 
medlemskap för barnet samt ledare/hjälpledare obligatoriskt. 
Ingen behöver vara medlem när anmälan görs, eller medan barnet köar. 
Medlemskap ska däremot vara betalt innan barnet/ledare/hjälpledare är med på 
första träningen så att Friluftsfrämjandets olycksfallsförsäkring gäller. Läs mer om 
vilka förmåner ett rikstäckande medlemskap ger och hur man blir medlem på 
www.friluftsframjandet.se/lund/blimedlem 
 
Personnummer 
Vi behöver barnets fullständiga personnummer om ledare behöver kontakta 
sjukvården, samt för att kunna söka bidrag från bl. a Lunds kommun. 
Har barnet (eller vårdnashavare) skyddad identitet vänligen kontakta kansliet 
lund@friluftsframjandet.se så löser vi det. 
 
GDPR (dataskyddsförordningen) 
Genom att anmäla barnet godkänner du att vi använder uppgifterna enligt GDPR. 
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