Välkommen till Malmö Baseboll!
Vad kul att du vill prova på baseboll! Det är viktigt att du fyller i uppgifterna på medföljande
blankett och lämnar till någon av tränarna eller fyll i det digitalt och skicka det till vårt epostadress, så att vi kan registrera dig som medlem. Det är också för att vi ska ha möjlighet
att kontakta dina anhöriga om något skulle hända.
Du får prova på med lånad utrustning under två veckor. Efter det måste du antingen hyra av
oss eller köpa egen. Under dessa två veckor behöver du inte heller betala någon avgift.
Efter att du deltagit på din tredje träning får du en faktura på medlems- och spelavgift. Efter
betald medlemsavgift blir man som spelare även licensierad för att kunna spela i en
tävlingsmatch i Svenska Baseboll och Softboll Förbundets regi.
Svenska Baseboll och Softboll Förbundet har, förutom en grundförsäkring, tecknat
olycksfallsförsäkringar för aktiva spelare. Ungdomsspelare (t o m det kalenderår de fyller 15
år) har försäkringsskydd oavsett medlemskap i förening eller licens. För äldre spelare (fr o m
det kalenderår de fyller 16 år) krävs både medlemskap i förening och licens för att de ska
omfattas av försäkringen.
Om du har några frågor angående medlemskap eller utrustning som behövs kan du prata
med någon av tränarna. De kan hjälpa dig med det mesta. Om du vill köpa utrustning
rekommenderar vi www.forelle.com eller www.fielders-choice.de och Malmö Pilots utrustning
köper du på www.americansportsoutlet.se (välj Malmö Pilots under Lag Gear).
Medlemsavgifter 2022
Medlemtyp
Ungdomspelare

100 kr, oavsett medlem.
Års
6-15

Kostnad
0 kr

Ungdomspelare

6-15

400 kr

Ungdomspelare

16-19

250 kr

Ungdomspelare

16-19

600 kr

20-23
över 23

1100 kr
1700 kr
1100 kr

Senior spelare
Senior spelare
Senior spelare
“reducerad”
Senior spelare
enbart träning
Supportmedlem
Seniorlicens för ungdom
Avgift för övergångsansökan. Krävs för
utländska spelare

Malmö Baseboll- och Softboll Klubb
c/o Felix Agner
Föreningsgatan 83A
21214 Malmö

700 kr

Säsong
1:a säsong
Både inom- och utomhussäsong
2:a säsongen och framåt
Både inom- och utomhussäsong
1:a säsong
Både inom- och utomhussäsong
2:a säsongen och framåt
Både inom- och utomhussäsong
För utomhussäsong
För utomhussäsong
För utomhussäsong
För utomhussäsong

Licens
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingen SBSF spellicens
tilldelas

0 kr
200 kr
200 kr

Kontaktuppgifter
Felix Agner
0707308388
epost: info@malmobaseboll.se
www.malmobaseboll.se

Betalningsuppgifter
Pg: 410 9009-3
Org.nr 802455-1049

Medlemsinformation
Fyll i formuläret och lämna till tränaren. Texta tydligt, tack!
Målsman 1

Spelare
Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Address

Relation
Telefon
Epostadress
Önskar bli
stödmedlem,
Ja/Nej

Medlemstyp

Målsman 2

Mobiltelefon

Namn

Epostadress

Personnummer

Sjukdom eller
annan diagnos
som är relevant
för utövandet av
sporten

Relation
Telefon
Epostadress
Önskar bli
stödmedlem,
Ja/Nej

Hur hanterar vi dina uppgifter?
•
•
•
•

•
•

•
•

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring
föreningens verksamhet.
Vi använder uppgifterna för närvaroregistrering vid träning och matcher.
Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksidrottsförbund, försäkringsbolag och
anslagsgivande myndigheter.
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är
rapporteringsskyldiga för till exempel stöd.
Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan
dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.
Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan dit medgivande.
Rättigheter: Många att informera om. Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/deregistrerades-rattigheter/
Vad händer om du inte vill lämna uppgifter: Eftersom uppgifterna är en förutsättning
för medlemskap kan du tyvärr inte bli medlem.
Har du frågor, kontakta oss. Kontaktuppgifter finns nedan.
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Föreningsgatan 83A
21214 Malmö

Kontaktuppgifter
Felix Agner
0707308388
epost: info@malmobaseboll.se
www.malmobaseboll.se

Betalningsuppgifter
Pg: 410 9009-3
Org.nr 802455-1049

