
 

 
   

 

 

 
  

  

  

 
 

      

 

 

 

 
    

 

 

 

 
    

 

 

 

 
    

   
      

   
 

ANMÄLAN 
Basuppgifter om föreningen 

FÖRENINGEN 
Namn Register- eller FO-nummer Grundläggninsår 

Föreningens e-postadress Föreningens postadress 

Post till föreningen ska sändas per 
E-post Papperspost 

Webbplats Telefon 

Kontonummer Faktureringsadress 

ORDFÖRANDE, KASSÖR OCH SEKRETERARE 
Ordförande Telefon 

Postadress E-post 

Kassör Telefon 

Postadress E-post 

Sekreterade Telefon 

Postadress E-post 

ANTALET IDROTTARE OCH LICENSER 
Idrottare 
Flickor under 20 år Pojkar under 20 år Vuxna 

Licenser 
Flickor under 20 år Pojkar under 20 år Vuxna 

SEKTIONER 
Gren 

Kontaktperson 

Telefon E-post 

Antalet 
Flickor under 20 år Pojkar under 20 år Damer Herrar 

Gren 

Kontaktperson 

Telefon E-post 

Antalet 
Flickor under 20 år Pojkar under 20 år Damer Herrar 

Gren 

Kontaktperson 

Telefon E-post 

Antalet 
Flickor under 20 år Pojkar under 20 år Damer Herrar 

Ba
su
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20

Obs!Uppgifter ur blanketten används i idrottstjänsternas publikationer och på webbplatsen. 
IDROTTSTJÄNSTERNA • TFN  09 81621 • E-POST liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi • BESÖKSADRESS Karaporten 1 • ESBO STAD 
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