
Beskrivning avgifter enligt tabell nedan:

Aktiv Medlem *
Som aktiv medlem kan du representera Hestra IF 

vid tävlingar och motionsarrangemang. Du har 

tillgång till hela Hestra IF’s träningsverksamhet, 

Hestrastugans gym, dusch och bastu.

Du har rabatt på årskort (skidåkning) och 

klubbkläder.

Du får informationsutskick och du har rösträtt på 

föreningens årsmöten. Du förväntas ställa upp i 

rimlig omfattning vid arrangemang / i vår servering.

Stödmedlem **
Som stödmedlem bidrar du till vår förenings 

utveckling genom ditt ekonomiska stöd. Du får 

medlemsrabatt på årskort (skidåkning).

Du får informationsutskick och du har rösträtt på 

föreningens årsmöten. Du får gärna ställa upp som 

funktionär vid arrangemang / i vår servering.

076-824 3357

kansliet@hestraif.se

www.hestraif.se

ÅRSAVGIFT FÖR

HESTRA IF 2023

Dags att betala avgifterna för 2023! 

Hestra IF, med sina drygt 1000 medlemmar, ser 

nu fram emot ett 2023 som åter fylls med 

välbesökta tränings- & tävlingsevent med 

Hestrastugan som samlingspunkt.

Hoppas du vill vara en del av detta – antingen 

som aktiv medlem eller som stödmedlem!

Kvittens för friskvårdsbidrag
Kostnaden för spår- & startavgifter är i regel 

grundande för friskvårdsbidrag.

Kontakta kansliet om du önskar kvittens på din 

inbetalning. Kvittens mailas /hämtas i stugan.

Kontroll av erlagd spåravgift
Under vintern kommer vi att införa kontroller av 

att spåravgiften erlagts. Spårkortet kvitterar du ut 

på kansliet och det är viktigt att du bär detta med 

dig när du åker skidor vid Hestrastugan.

Kontakta Jan på kansliet så skriver han ut 

spårkort för avhämtning i stugan.

Medlemskap 2023

Ålderskategori Aktiv medlem * Stödmedlem **

0-12 år (f 2011 – 2023) 100 kr 100 kr

13-20 år (f 2003 – 2010) 300 kr 100 kr

21-64 år (f 1959 – 2002) 500 kr 250 kr

65 -år (f 1958 -) 400 kr 200 kr

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

eller senast 31 januari.

OBS 1: Ange ”typ av avgift + namn” som referens vid betalning.

OBS 2: Som ny medlem anger du även personnummer + mailadress

Personuppgifter hanteras enligt GDPR. 

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

Spårkort skidåkning Hestrastugan

Typ av spårkort

(skidåkning)

Aktiv medlem* 

21- år

Stödmedlem **

21- år

Ungdom -20 år Ej medlem

21- år

Årskort 600 kr 600 kr Gratis 900 kr

Dagskort 75 kr 75 kr Gratis 75 kr


