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Följande person/personer ansöker härmed om medlemskap i 
Linköpings Orienteringsklubb (LOK):

Blanketten kan fyllas i elektroniskt i PDF-läsare som förstår formulär, t.ex. Adobe Acrobat Reader.

Målsman och/eller övriga familjemedlemmar som ansöker om medlemskap:

Förnamn: Efternamn:

Personnummer (inklusive de fyra sista siffrorna): Telefon hem:

Fullständiga personnummer, inklusive de fyra sista siffrorna, behöver anges för alla personer som ansöker om medlemskap eftersom 
Riksidrottsförbundets system IdrottOnline - där vi som RF-ansluten förening har vårt medlemsregister - kräver det.

Gatuadress: Telefon mobil:

Postnummer och ort: Telefon arbete:

Jag vill ha inloggningskonto på www.lok.se där man t.ex. kan anmäla sig till klubbaktiviteter.

Jag kan tänka mig att läsa klubbtidningen På Spåret i PDF-format på LOK:s hemsida. Tidningen skickas i så fall inte ut i 
pappersformat, vilket sparar pengar för LOK.

E-post:

Förnamn: Efternamn:

Personnummer (inklusive de fyra sista): Tel. hem:

E-post:

Tänker någon gång tävla för LOK och vill därmed ha konto på Eventor där man anmäler sig till tävlingar.

Vill ha inloggningskonto på www.lok.se där man t.ex. kan anmäla sig till klubbaktiviteter.

Tel. mobil: Tel. arbete:

Förnamn: Efternamn:

Personnummer (inklusive de fyra sista): Tel. hem:

Vill ha inloggningskonto på www.lok.se där man t.ex. kan anmäla sig till klubbaktiviteter.

Tänker någon gång tävla för LOK och vill därmed ha konto på Eventor där man anmäler sig till tävlingar.

Tel. mobil: Tel. arbete:

E-post:

LINKÖPINGS ORIENTERINGSKLUBB

Medlemsansökan

Jag tänker någon gång tävla för LOK och vill därmed ha konto på Eventor där man anmäler sig till tävlingar.

Jag har varit eller är fortfarande medlem i följande orienteringsklubb(ar) och har fullgjort mina skyldigheter gentemot de(n)samma:

Blanketten fortsätter på nästa sida.

Ansöker INTE om medlemskap, men är målsman för den sökande.



Fortsättning från föregående sida.
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Mer information finns på http://www.lok.se

Förnamn: Efternamn:

Personnummer (inklusive de fyra sista): Tel. hem:

Tel. mobil: Tel. arbete:

E-post:

Vill ha inloggningskonto på www.lok.se där man t.ex. kan anmäla sig till klubbaktiviteter.

Tänker någon gång tävla för LOK och vill därmed ha konto på Eventor där man anmäler sig till tävlingar.

Förnamn: Efternamn:

Personnummer (inklusive de fyra sista): Tel. hem:

Personnummer (inklusive de fyra sista): Tel. hem:

Tel. mobil: Tel. arbete:

E-post:

Vill ha inloggningskonto på www.lok.se där man t.ex. kan anmäla sig till klubbaktiviteter.

Ifyllt formulär mejlas till medlemsregister@lok.se eller lämnas i ordförandens fack i LOK-gården (gärna 
tisdagar 17.30-19.30) eller skickas till:

Linköpings Orienteringsklubb
Vidingsjö LOK-gården
589 53 Linköping

Tänker någon gång tävla för LOK och vill därmed ha konto på Eventor där man anmäler sig till tävlingar.

Tel. mobil: Tel. arbete:

E-post:

Vill ha inloggningskonto på www.lok.se där man t.ex. kan anmäla sig till klubbaktiviteter.

Eventuellt meddelade till den som behandlar ansökningen (ange till exempel om ansökan fortsätter på en till blankett för att få plats 
med alla familjemedlemmar eller kompletterande information ifall någon ruta ovan var för liten):

Tänker någon gång tävla för LOK och vill därmed ha konto på Eventor där man anmäler sig till tävlingar.

Förnamn: Efternamn:


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: Off
	untitled50: Off
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: 


