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Vänligen läs detta innan du godkänner barnets anmälan 

ANMÄLNINGSINFORMATION 
BARNSKRIDSKOSKOLAN 2018/2019 

 

Vem kan göra anmälan? 
Anmälan för personer under 18 år görs av målsman. 

Kö 
Barnen tas normalt in i tur och ordning efter ködatum. 
De senaste åren har vi haft möjlighet att ta emot alla barn som önskat plats. 
Skulle grupperna fyllas kommer vi att ta emot ett antal reserver innan vi stänger anmälan. 

Förtur i kön 
Om förälder eller annan nära anhörig engagerar sig som ledare får barnet en garanterad 
plats i den gruppen. Vänligen notera att om du/anhörig lovat ställa upp som ledare och sedan 
backar ur kommer ditt barn att mista sin förtursplats. 

När får man besked om barnet fått plats? 
Så fort du gör anmälan skickas bekräftelse på att ditt barn fått plats, detta gäller fram till dess 
att maxantalet barn i grupperna är uppnått. Därefter blir ditt barn placerat i kö som reserv och 
vi hör av oss när vi kan erbjuda plats, ev. nära inpå starten. 

Vuxen på plats 
Alla barn behöver en vuxen tillhands före, under och efter träningspassen för att hjälpa till 
med att snöra på/av skridskor, ge dricka m.m. Detta gör inte ledarna. 

Samlingsplats 
Lilla rinken i ishallen, beachflagga sitter vid ingången av hallen första gången. 

Obligatoriskt medlemskap i Friluftsfrämjandet 
Friluftsfrämjandet är en medlemsorganisation och för att delta i vår verksamhet är 
medlemskap för barnet obligatoriskt och ska vara betalt innan barnet är med på första 
träningen så att Friluftsfrämjandets olycksfallsförsäkring gäller. 
Läs mer om vilka förmåner ett rikstäckande medlemskap ger och hur man blir medlem här 

Avgift 
Förutom den obligatoriska medlemsavgiften tar Friluftsfrämjandet Lunds lokalavdelning ut en 
deltagaravgift för den skridskosäsong som barnet deltar i. 
Avgiften betalas innan start och ska betalas i sin helhet. 
Faktura skickas via e-post från kansliet i oktober. 
Betalningsvillkor är normalt 15 dagar. 
För aktuella deltagaravgifter klicka här  
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Kontaktuppgifter 
Det är viktigt att e-postadress(er) samt mobilnummer som anges i formuläret används aktivt 
då kansliet och ledarna använder dessa för att kommunicera och fakturera. 
Glöm inte att kontakta kansliet när uppgifter behöver uppdateras. 

Personnummer 
Vi behöver barnets fullständiga personnummer, ifall gruppens ledare eller kansliet behöver 
kontakta sjukvård eller SOS Alarm, samt för att kunna söka bidrag från bl. a Lunds kommun. 

GDPR 
Genom att anmäla barnet godkänner du att vi använder uppgifterna enligt Dataskydds-
förordningen (GDPR). 

Till sist 
Kontrollera att du får bekräftelse på anmälan via e-post (titta eventuellt i skräpposten). 

Frågor 
Besvaras gärna av skridskoansvarig Håkan Larsson 
 
E-post: skridsko.lund@friluftsframjandet.se 
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