
Medlem i Ronneby OK 

 
Medlemskap  
I Ronneby OK finns två kategorier medlemmar, stödmedlemmar och ordinarie medlemmar. 

Stödmedlemmar är de som vill stödja föreningen ekonomiskt men som inte aktivt deltar i någon 

verksamhet. 

Ordinarie medlemmar får delta i klubbens ordinarie verksamhet, i en del fall tas det dock ut en avgift. 
 
Ordinarie medlemskap kan lösas som ungdom, familj eller vuxen. 
Medlemsavgift  

Ungdomar (upp till och med det år man fyller 19 år)   150 kr  

Vuxen      300 kr 

Stödmedlem      150 kr 

Familj*      750 kr 

Spåravgift skidor Karlsnäs, vuxen medlem!  (OBS! Gäller ej stödmedlem) 300 kr 

Spåravgift stödmedlem och icke-medlem    600 kr 

*I familj räknas max 2 vuxna samt ungdomar 

 

För att kunna registrera dig som medlem behöver vi ha namn, adress, telefonnummer och 
fullständigt personnummer (inkl sista 4 siffrorna)  
Medlemsavgiften betalas enklast in via BG 274-6964 eller Swish 123 156 91 93, ange namn, 

personnummer, och vilken/vilka idrotter du vill bli medlem i (orientering, skidor, friidrott eller 

mångkamp (OL-skytte)) 
 
Klubbarrangemang  
Klubben arrangerar årligen ett antal tävlingar. Som medlem hoppas vi att Du efter förmåga 
och möjlighet hjälper till vid dessa tillfällen då intäkterna går till vår verksamhet. 
 
Klubbgård  
Klubben har Karlsnäsgården som klubbgård. Där bedriver vi bland annat Tips- och 
Bingopromenader och servering i samband med dem samt vintertid även service kring 
skidspåren. Som medlem förväntas Du hjälpa till vid dessa aktiviteter någon eller några 
gånger per år. Bemanningslista finns på vår hemsida, www.rok.nu. 
 
Försäkringar  
Klubben har en försäkring som gäller vid egna arrangemang samt ett tillägg som gäller 
medlemmar vid idrottsutövande. 
 
GDPR  
Som medlem i Ronneby OK samtycker du till att dina personuppgifter kommer att registreras 
och behandlas av föreningen.  
Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det ändamål som föreningen har. 

Det innebär att lämnade uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer, e-

postadress, personnummer, idrott och i förekommande fall föreningsfunktionär 

kommer att registreras. Du samtycker även till att namn mm publiceras på Internet i 

samband med anmälan/resultat mm vid olika tävlingar/arrangemang.  
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om de är 
felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller 
raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör.  
Ronneby OK förbinder sig att inte att sälja vidare några uppgifter om medlemmar. 



Tävling och Träning 
 
Anmälan  
Individuella tävlingar:  
Anmälan till individuella OL-tävlingar sker via Eventor. Du hittar dit genom länk på 

hemsidan. För att få ett användarkonto på Eventor måste du meddela kassören en giltig e-

mejladress. Själva hanteringen av användarkonto sker sedan via RF (Riksidrottsförbundet). 

För skidor gäller SSF TA som normalt anmälningssystem. 

O-Ringen:  
Anmälan görs direkt till O-Ringen via deras bokningssystem  
Du betalar själv in anmälningsavgiften.  
Klubben är alltså inte involverad varken i anmälan eller betalning  
Stafetter:  
Intresseanmälan lämnas till uttagningskommittén, UK, antingen via intresseanmälan på 

hemsidan eller direktkontakt. Hör av dig så fort du har bestämt dig så att UK slipper jaga svar. 

 
Om du har frågor eller funderingar kring anmälan så kontakta Lennart Smedenmark  

070-5715984. Han kan hjälpa dig med frågor kring anmälan och även ordna så att den 

bricka du normalt använder blir en grundinställning i Eventor.  

Anmälningsavgifter  
Stafetter 
Betalas alltid av klubben.  
Efteranmälningsavgift 
Betalas alltid av medlemmen själv.  
Ej start 
Betalas alltid av medlemmen själv. (Undantag ungdomsserien där klubben ofta anmäler 
löpare)  
O-Ringen  
Betalas normalt alltid av medlemmen själv.   
Utlandstävlingar 
Grundregeln är att man betalar dessa själv. 
Tävlingar under Vasaloppsveckorna 

Betalas normalt alltid av medlemmen själv.   
Ordinarie Anmälningsavgifter 
Anmälningsavgifter för ungdomar bekostas av klubben.  
För övriga medlemmar gäller att klubben betalar halva startavgiften, dock max 100 kr.    
Fakturering 
Klubben fakturerar dig för dina anmälningsavgifter 1-2 gånger per år. 
Stämpelbrickor  
Medlemmen bekostar själv sin bricka. I händelse att du behöver hyrbricka får du betala denna 
även vid ej start. 
 


