Medlemskap i Friskvårdsklubben
Kontaktuppgifter (obligatoriskt)
Här nedan fyller du i uppgifter om dig själv, din adress och alternativa sätten att nå
dig. Dessa måste vi ha för att kunna registrera att du deltar i våra aktiviteter
och de markeras med *. Andra väljer du själv om du vill fylla i och de uppgifterna
kan komma att användas för att vi lättare och snabbare ska kunna kontakta dig.

Förnamn : *
Efternamn : *
Personnummer : *
Hela ditt personnummer, 12 siffror
ÅÅÅÅMMDD-XXXX. För att försäkring skall
gälla behövs de sista siffrorna.

Gatuadress : *
Gatans namn och husnummer

Postnummer : *
Ort : *

Telefonnummer :
Har du hemtelefon eller mobiltelefon som
du vill att vi ska kunna kontakta dig på så
skriver du det här.
E-postadress :
Vill du att vi ska kunna skicka information
och kontakta dig via e-post så fyller du i
adressen här.

Mottaget av:

Datum:

Övriga uppgifter (frivilligt)
Vi skulle även vilja veta följande för att kunna stå till så bra tjänst som möjligt.

Hur vill du bli kontaktad?
Välj här ett eller flera sätt att bli
kontaktad på (ringa in dem.) Markeras
inget kommer endast vanligt brev
skickas vid ordinarie utskick.
För att få SMS behöver du ha uppgett
ett telefonnummer till en mobil ovan
och för utskick via mail epostadressen (du får flera och
snabbare utskick med dessa
kontaktvägar).

A.

SMS (mobiltelefonnummer)

B.

E-post (e-postadress)

C.

Vanligt brev (adress)

Vad är du intresserad av?
Markera de aktiviteter du är
intresserad av genom att ringa in
dem!
För att kunna planera våra aktiviteter
är det av värde för oss att veta vad du
är intresserad av att delta i. Anger du
detta är chansen större att vi ska
kunna ge dig bättre möjlighet att
deltaga i dessa.

A. Bowling

E. Boule

B. Biljard

F. Bordtennis

C. Simning

G. Frisbeegolf

D. Styrketräning

H. Lättgympa

E. Innebandy

I. Annat:

Hur fick du information om
oss?
För att veta hur vi bäst når ut till andra
är det viktigt för oss att förstå hur just
du hittade till oss.
Övrigt :
Har du något mer att tillägga så
skriver du det här
Något som du tror vi kan ha nytta av
att veta om dig

Inlagd i registret av:

Datum:

