
Beskrivning avgifter enligt tabell nedan:

Medlemsavgift *
Din medlemsavgift är viktig.. 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 de bidrag föreningen får till vidare 

anläggningsinvesteringar.

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.

Spårkort (säsong) ****
Avser enbart skidåkning i Hestrastugans skidspår.

Denna avgift är i regel friskvårdsbidrags-

grundande.

Kontakta kansliet för kvittens.

Medlemskap med dess förmåner ingår ej.

033-24 33 47

kansliet@hestraif.se

www.hestraif.se

ÅRSAVGIFT FÖR

HESTRA IF 2020

Dags att betala medlems- och spåravgift 

för 2020! 
2019 har på många sätt varit ett framgångsrikt år 

för Hestra IF.

- Vi fortsätter att växa kraftigt. Nu är vi 1370 

medlemmar – en ökning med 25% på ett år!

- Vi har arrangerat tre av de idrottsevent som 

givit flest turistnätter i Borås Stad: 

LinnéMarschen (april), GM-helgen i orientering 

(augusti) & O-Event i orientering (november).

- Vår konstsnöanläggning är en populär 

vinteridyll med nära & långväga besökare.

Rabatter
Som medlem i Hestra IF kan du utnyttja de 

rabattförmåner medlemmar har hos några av 

våra samarbetspartners.

- 50% på årskort hos Skidome, Serneke Arena. 

Kontakta kansliet.

- 20-30% hos Fotriktigt – hämta rabattkort på 

kansliet.

- 20-25% hos Måleriman - uppge namn vid köp.

- 15% hos LedX - marknadens bästa 

pannlampor. Kontakta kansliet.

Nyhet – kortbetalning!
Du kan med fördel betala dessa avgifter med 

betalkort via den länk som finns på hemsidan 

eller i detta utskick.

Mer info finns på hemsidan och i mailutskicket..

(Ungdom är man om man är född -00 eller senare) Vuxen Ungom

Medlemsavgift * 300 kr 100 kr

Aktivitetsavgift ** 300 kr Gratis

Spåravgift *** 200 kr Gratis

Spårkort (säsong) **** - medlemsskap ingår ej 600 kr Gratis

Spårkort (dag) 50 kr Gratis

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

OBS: Ange ”typ av köp +namn, personnummer & mailadress” som referens vid betalning.

Personuppgifter hanteras enligt GDPR. För mer info, läs mer på vår hemsida.

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


