Var medlem i

Tormestorps IF
och stöd en av byns föreningar
Vuxen
Ungdom/junior

fr.o.m. året du fyller 21 år
t.o.m. året du fyller 20 år

250 kr (aktiv)
150 kr (aktiv)

150 kr (stödmedlem)

Ansökan om medlemskap görs via vår hemsida eller via kontakt med styrelsen

Glöm inte skriva ditt/era namn vid inbetalningen samt mailadress
Hemsida: www3.idrottonline.se/TormestorpsIF-Orientering/

Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 5599-5054
Vår förening leds av en styrelse och verksamheten är organiserad i olika sektioner.
F.n. finns sektioner för orientering, längdskidåkning, arrangemang, anläggning, ekonomi, IT
och trivsel.
Vid vårt klubbhus, TIF-Huset, finns en tennisbana, elljusspår samt uppmärkta motionsspår.
Föreningen arrangerar årligen orienteringstävlingen Tormestorpsträffen, skidloppet
Tormestorpsloppet (när det är möjligt) och valborgsmässofirande vid klubbhuset.
Under vinterhalvåret bedrivs barngymnastik.

Bestämmelser för anmälnings- och reseersättningar vid deltagande i tävlingar för
Tormestorps IF 2019.
• Klubben betalar startavgift, max 70 kr.
• Vid efteranmälan betalar medlem själv efteranmälningsavgiften.
• Vid utebliven start betalar medlem själv startavgiften – gäller dock ej ungdomar/
juniorer vid sjukdom eller skada. Anmälan om utebliven start görs via e-mail eller
skriftligt till kassören.
• Om medlem själv erlagt startavgift, utbetalas klubbens del av kassören, mot
uppvisande av kvitto, efter tävlingssäsongen, dock senast 15 december.
• Vid budkavlar och lagtävlingar betalar klubben startavgiften för laget. Klubben betalar
även resa och logi* för ungdomar/juniorer, vid tävlingar som är sanktionerade av
klubben.
• Reseersättning utgår ej från klubben utan delas mellan chaufför och passagerare.
Rekommenderad milersättning är 30 kr/mil.
• Vid kurser och uppdrag åt klubben betalar klubben kursavgiften samt reseersättning
med 18:50 kr/mil.
• Vid träningsläger och mästerskapstävlingar, som är sanktionerade av klubben i förväg,
betalar klubben avgiften helt eller delvis. Klubben ersätter också kostnader för resa
och logi* för deltagare och medföljande ledare utsedd av klubben.
• Rankingavgift för ungdomar/juniorer betalar klubben.
*Resekostnadsersättning motsvarar bilersättning (samordnat = 4 personer/bil).
Ersättning för logi = rimlig kostnad motsvarande vandrarhem

