
SAMTYKKEERKLÆRING  
 

                   til brug af foto  
 

  

Samtykkeerklæring – angående offentliggørelse af billeder på               

BMX LIMFJORD klubbens hjemmeside (fra løb og træning samt andre 

arrangementer), velkomstfolder, nyhedsbreve eller andet eksternt målrettet 

informativt materiale.  

  

I ovenstående sammenhænge vil vi som BMX-klub gerne have mulighed for 

at anvende billeder af jeres børn, enten som situationsbilleder eller 

portrætter.  

  

Ovenstående kræver en skriftlig tilladelse (samtykkeerklæring), som vi vil 

bede jer om at give, hvis jeres barn skal kunne optræde i ovennævnte 

sammenhænge.  

  

 Jeg/vi giver hermed samtykke til, at overstående billeder af vores barn 

 

  

  

 Navn:                 _____________________________________________ 

     

  

  

  

Dato Underskrift  

(forældre/værge) _____________________________________________ 

 

  

  

  

 

 

  

    
 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

      Tøndering Kirkevej 5, Tøndering 
   7870 Roslev  
  

Velkommen til BMX LIMFJORD. En klub der vil det bedste for dig. 

Her er der fart og spænding, men også tid til sjov og leg.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode Links: 

Bmx Limfjord: www.bmxlimfjord.dk  
Her kan du se hjemmesiden der er under udarbejdelse. Her kan der findes 

flere oplysninger om klubben, blandt andet træningstiderne.   

  

DMU (Danmarks Motor Union) www.dmusport.dk  
Her kan du f.eks. finde invitationer til BMX løb – tryk på BMX øverst og find  

invitationer under MENU til venstre. 

  

 Bestyrelse:  

  

 

Formand: Hans Balle  Kasserer: Louise N. Jeppesen  

Mail: formand@bmxlimfjord.dk   

  

Mail: kasserer@bmxlimfjord.dk   

Næstformand: Tonni Skov  

Mail: naestformand@bmxlimfjord.dk   

  

Janni Kær 

Mail: 

sekretaer@bmxlimfjord.dk  

Mikkel Lund    

Mail: traener@bmxlimfjord.dk    
  

mailto:bestmedlem@bmxlimfjord.dk


  

         BMX LIMFJORD 2016 
  

Prøvetræninger: 

 

Du kan deltage i træningen gratis de første 4 gange. Så har du mulighed for 

at se om det er noget for dig. Herefter skal du melde dig ind i klubben. Kører 

under 16 år, skal have voksen/værge til stede under træning. 

 

Klubben har udstyr og cykel du kan låne, indtil du beslutter dig om BMX race 

er noget for dig. 

 

Læs mere under ”Nybegynder” på vores hjemmeside! 

 

Priser 2016:  

Medlemskontingent for:  ½ år (1.okt – 31.marts) ------------------------kr. 500,00 

                                       ½ år (1.april – 30.sep.) -------------------------kr. 500,00   

   

BMX Limfjord er forældre drevet, derfor er det nødvendigt, at du sætter kryds 

ud for det område, du har mulighed for at hjælpe med. 

 

Arbejdsgrupperne:  Sæt kryds 

Bane & anlæg  

Træning & løbsdeltagelse  

Rengøring  

Cykel reparation & vedligeholdelse  

Hjemmeside  

Arrangementer (Det sociale)  

Pr & Sponsorer  

  

   
 Vigtigt: Kører skal selv indløse licens på: http://licens.dmusport.dk/ Du skal 

brug dit DMU-medlems personID, når du skal indløse kørerlicens. 
(personID = licensnummer – kan du få oplyst af Sekretæren)  
Der skal betales med kort ved bestilling. 

   

 Priser Licens 2016:    

  Kører Licens   kr. 450,00 + administrationsgebyr + kortgebyr.  

 

 

  INDMELDELSESBLANKET 2016 
 
  

Navn    

Adresse:    

Postdistrikt    

Tlf. (mobil)    

E-mail    

Fødselsdag og år   

Dato & 

Forældre 

underskrift 

  

  
  

  

Jeg betaler kontingent ved at sætte penge ind på klubbens konto. 

Kontonummer: 8510 - 4560638960  

HUSK AT SKRIVE KØRENS NAVN PÅ NÅR I INDBETALER 

KONTIGENT. 

 

 

 

Indmeldelsesblanketten skal udfyldes og afleveres til Kassereren eller gives 

til træneren.  

Personer under 18 år kræver underskrift af forældre/ værge.   
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