
Medlemsavgift*
Din medlemsavgift är viktig för föreningens 

fortsatta utveckling. Extra viktigt är att du 

betalar medlemsavgiften för barn och 

ungdomar upp till 20 år, då just antal 

medlemmar upp till 20 år utgör grunden för 

bidrag vi får till vidare 

anläggningsinvesteringar.

Som medlem i Hestra IF kan du kvittera ut 

rabattkort som ger 30% rabatt på Fotriktigt -

kontakta Jan på kansliet. 

Du får även 25% rabatt på Måleriman.

Aktivitetsavgift**
Du som deltar på ledarledda träningar 

och/eller tävlar för Hestra IF betalar denna 

avgift utöver medlemsavgift. 

I aktivitetsavgiften ingår även spåravgift för 

våra skidspår.

Spåravgift***
Denna avgift tillsammans med medlemsavgift 

gör att du får åka i skidspåren och samtidigt 

dra nytta av fördelarna med att vara medlem i 

Hestra IF.

033-24 33 47

kansliet@hestraif.se

www.hestraif.se

ÅRSAVGIFT FÖR

HESTRA IF 2018

Dags att betala medlems- och spåravgift 

för 2018! 

Vi blir alltfler medlemmar i Hestra IF!  

Under 2017 passerade vi 1000 medlemmar,  

vilket gör Hestra IF till en av Borås största 

föreningar.

All verksamhet inom Hestra IF utförs av 

ideella krafter, vilket är ett härligt sätt att 

möta positiva människor på. Kontakta Jan på 

kansliet om du vill göra en ideell punktinsats 

såsom:

- Konstsnö-tillverkning, spårvärd, servering.

- Funktionär vid Linnémarschen 28-29 april 

2018.

Ökad spåravgift
För att kunna fortsätt investera i vår 

anläggning behöver vi höja spåravgiften inför 

2018. Utöver medlemsavgift behöver du lösa 

en spåravgift (100 kr) eller aktivitetsavgift 

(200 kr) när du åker i skidspåren. Läs mer 

om de olika avgifterna här bredvid.

Lägsta kostnad för säsongskort är 400:- för 

vuxen.

(Ungdom är man om man är född -98 eller senare) Vuxen Ungom

Medlemsskap* 300 kr 100 kr

Aktivitetsavgift** 200 kr Gratis

Spåravgift*** 100 kr Gratis

Spårkort (säsong) - medlemsskap ingår ej 500 kr Gratis

Spårkort (dag) 50 kr Gratis

Avgifterna betalar du in via BG 974-5522 eller Swish 123 024 1380.   

OBS: Ange namn och personnummer som referens. Komplettera med din e-mailadress 

och mobil-nr via ett mail till kansliet@hestraif.se

Vi använder Riksidrottsförbundets medlemsregister ”Idrottonline” och medlemsregistret

hanteras enligt PUL (Personuppgiftslagen).  Registret kommer ej att lämnas ut i reklamsyfte.

Vi säljer även Kombikort som gäller  vid – Hestrastugan, Borås GIF & Borås Skidstadion.


