
 
 
Medlemskap i Lindeberg Sportsklubb Ski – Jerikobakken 

 
http://www.jerikobakken.no 

 
 
Lindeberg Sportsklubb Ski drives på frivillig basis av foreldre i nærområdet på Lindeberg med 
støtte fra kommunen, bydelen og borettslag.  Siden vi er registrert som et idrettslag har vi også 
visse forpliktelser – f eks i form av rapportering  til bla a Norges Idrettsforbund. 
Herfra får vi støtte blant annet basert på antall innrapporterte medlemmer hvert år. 
Støtten vi får kommer barna til gode i form av at vi kan holde fortsatt lave priser, samt at vi kan 
gå til innkjøp av nytt utstyr som rails etc.  
 
Nytt i år er en medlemsavgift på kr. 200,- som gir medlemmet et sesongkort. Ikke 
medlemmer betaler samme lave takster  (dagskort kr. 50,- / kveldskort kun Kr. 30,-)  
 
Det er derfor av STOR viktighet for bakkens drift at vi har så mange medlemmer som mulig, og 
vi oppfordrer alle foreldre til å melde sine barn inn i Lindeberg Sportsklubb Ski 
for å gi sitt bidrag til et fortsatt aktivt nærmiljø. 
 
Nedenfor følger et innmeldingsskjema som vi ber om blir fylt ut og levert i heishuset sammen 
med bilde (passbilde størrelse) og Kr. 200,- så snart som mulig. Det går helt greit med et bilde 
dere printer ut hjemme. Medlemmet får da et sesongkort som MÅ fremvises i billettluka hver 
gang. (Vi skal rapportere medlemmer i begynnelsen av februar, og håper på mange medlemmer 
innen det!!!) Alternativt kan det innbetales på vår konto: 0539 05 05673.  
(Lindeberg Sportsklubb Ski, Postboks 20 Lindeberg gård, 1007 Oslo)  
Påse at alle opplysninger under blir registrert!!  
(Det er ingenting til hinder for at ditt barn kan være registrert i flere idrettslag eller foreninger!) 
 
Mvh Lindeberg Sportsklubb Ski 
v/ Øystein Myhre 
Leder 
_______________________________________________________________________ 
 
Vi ønsker med dette å melde vår sønn/datter inn i  Lindeberg Sportsklubb Ski: 
 
 
Gutt:    Jente:     Fødselsdato:  
 
 
Fornavn:       Etternavn: 
 
Adresse      Postnummer 
 
Mobil tlf:                                                                     E-post: 
 
 
Foreldres signatur:  
(for barn under 16 år)  ……………………………………………….. 


