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ANSÖKAN 
 Säsongsbokning halltider 

 
 
Sid 1 (2) 

 
 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 

Skickas via e-post till: 
fritidskontoret@lindesberg.se 

 
 
 

Ansökan ska vara Fritidskontoret tillhanda senast 15 maj årligen. Ansökan får endast innehålla 
en lokal och ska vara fullständigt ifylld. För övrig information ring 0581-811 66. 
För bokningsregler och taxor, se avgifter och villkor. V.G. uppdatera föreningsregistret så vi har 
aktuella uppgifter. 

 
Hyrestagare 

 

Namn Användarnamn i FRI 

 
 Utdelningsadress Postnummer Ort 

Telefon Telefon mobil E-post 

Faktureringsadress om annan än ovan Postnummer Ort 

  
Kontaktperson 

 

Namn Telefon dagtid 

Telefon mobil E-post 

 
Lokal 
Anläggningens namn Ange lokal 

 
 

Säsong 
Datum (fr.o.m. ÅÅMMDD-t.o.m. ÅÅMMDD)   

 
Undantagsdatum (t.ex. sportlov) 

 
 
 

 
Tider 

 
U = ungdomsverksamhet, minst 75 % av deltagarna är under 20 år 
V = vuxenverksamhet, deltagare 20 år och äldre 

 
 
Aktivitet 

 
Dag / tid 

 
U eller V 

  
Lag/grupp 

 
Beräknat antal delt/gång 

 
Aktivitet Dag / tid U eller V  Lag/grupp Beräknat antal delt/gång 

 
Aktivitet Dag / tid U eller V  Lag/grupp Beräknat antal delt/gång 

 
Aktivitet Dag / tid U eller V  Lag/grupp Beräknat antal delt/gång 

 
Aktivitet Dag / tid U eller V  Lag/grupp Beräknat antal delt/gång 

 
 

 
       Forts på sid 2  
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 ANSÖKAN 
 Säsongsbokning halltider Sid 2 (2) 
 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång  

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång  

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

Aktivitet    Dag / tid   U eller V   Lag/grupp  Beräknat antal delt/gång 

 
Övriga upplysningar 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i 
register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
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