
 
Välkommen till Helsingborgskanotisterna! 

 
Vad kul att du vill bli medlem i Helsingborgskanotisterna!  Vi kan lova dig många härliga kajakupplevelser 
tillsammans med ett trevligt gäng. Men innan du sätter dig i kajaken ber vi dig att fylla i blanketten och skicka 
den till helsingborgskanotisterna@gmail.com. Du kan även skriva ut och skicka den med posten, se adress 
nedan. 
 
Medlemskrav 
För att bli medlem i Helsingborgskanotisterna behöver du ha kunskaper motsvarande det man lär sig på 
vår grundkurs i kajakpaddling. Om du inte har paddlat förr eller känner dig ringrostig är det ett lämpligt första 
steg att anmäla sig till en av kurserna enligt årets kursschema. Naturligtvis kan motsvarande kunskap och 
erfarenhet förvärvas genom att gå kurs i någon annan klubb eller hos någon annan aktör. Om du redan är en 
van kanotist så gör vi en individuell bedömning innan du kan bli medlem.  
 
All information hittar du på vår hemsida www.helsingborgskanotisterna.se. Kontakt tar du lämpligen via e-mail 
helsingborgskanotisterna@gmail.com.  
 
Avgifter 
Markera med ett ”X” i tabellen vilken typ av medlemskap som är aktuellt för dig. Väljer du familjemedlemskap, 
så ange även familjemedlemmarnas namn och födelsedata. Önskar du plats för din egen kajak markerar du 
också detta i tabellen nedan. Vi kan dock inte garantera att plats finns tillgänglig. 
 
Medlemskap Markera med ”X” 

Aktiv Senior, 500 kr/kalenderår  

Aktiv Junior, 250 kr/kalenderår  

Familjemedlemskap, 800 kr/kalenderår  

Kanotplats (inkl nyckel till klubbhuset), 1000 kr/kalenderår  

Tillgång till klubbkajaker (inkl nyckel till klubbhuset), 500 kr/kalenderår  

Stödmedlem, 150 kr/kalenderår  

 
För vårt medlemsregister 

Förnamn:  Efternamn:  

Adress:  Postnummer:  

Postadress:  Personnummer:  

Telefon:  Mobiltelefon:  

E-post:  

Övriga familjemedlemmar 
och deras 
personnummer: 

 

 
Hur betalar jag? 
Avgifter betalas in på Helsingborgskanotisternas postgiro 14 08 15-2. Ange noga vad inbetalningen avser. 
 
Ifylld blankett skickar du via e-mail till helsingborgskanotisterna@gmail.com eller i ett kuvert till: 
 

Helsingborgskanotisterna 
c/o Ronny Nilsson 
Badhusgatan 6 
252 21 Helsingborg 
 
Välkommen till Helsingborgskanotisterna! 
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