
Gävle Orienteringsklubb
Välkommen som medlem i Gävle OK även 2023

Äntligen har vi kunnat starta upp med orientering efter de senaste årens pandemi – tävlingsstoppet 
hävdes under våren 2022. Ni, våra medlemmar har under 2022 varit oss trogna och fortsatt att 
bidra till vår orienteringsverksamhet genom att stödja klubben med ert medlemskap och er avgift.
Våra intäkter har förutom våra medlemsavgifter varit sviktande med mindre antal startande 
vid våra arrangemang och att vi fick ställa in vår inomhusorientering Gävle Indoor pga av 
pandemin/tävlingsstopp. Vi hoppas att du vill fortsätta att stödja föreningen genom att betala din 
medlemsavgift. 
Gävle Orienteringsklubb drivs av och för frivilliga. Många medlemmar ägnar tid och intresse åt 
att få klubbens många olika verksamheter att fungera. Allt syftar till att GOK-are och andra ska få 
möjlighet att lära sig orientera, motionera, träna, tävla och umgås med varandra. 
Vi vill gärna ha dig som medlem i Gävle OK. Tack på förhand! /Styrelsen 

Årsavgifter 2023
”Vuxen aktiv” * 21 år och äldre 500 kr
”Vuxen stödmedlem” ** 300 kr
”Ungdom” upp till 20 år 250 kr
”Familj”, gemensam avgift för föräldrar och barn t o m 20 år 1000 kr
* Aktiv medlem är sådan som deltar vid klubbträning, läger eller tävlar för Gävle OK i någon sport.
**  Stödjande medlem är sådan som inte deltar i något av ovanstående. Samma avgift tillämpas för den som deltar i klubbträningar, 

men som tävlar för annan klubb. 
Att observera: Familjeavgiften täcker bara barn som under året fyller max 20 år. Det innebär att unga vuxna måste betala ndividuell 
avgift för att stå kvar som medlemmar i klubben.

Var vänlig sätt in avgiften på PlusGiro 53 15 41-1, om möjligt före 2023-01-31. Avgiften måste vara betald 
för att din gruppförsäkring  via klubben ska gälla. Nya medlemmar och vid adressändring tag främst kontakt 
via epost: medlem@gok.se eller Helena Backlund 070-614 01 98. Ange namn, adress, telefonnummer och 
personnummer (6 första siffrorna räcker) och e-postadress.

Som GOK-medlem bidrar du till:
•  Att stötta de många frivilliga som arbetar i klubben
•  God utveckling för många yngre gävlebor
•  Ökat intresse för natur och friluftsliv
•  Att utveckla en motions- och elitidrott med små resurser
•  Trevligt sällskap
• Orienteringssportens fortlevnad och utveckling

Som GOK-medlem får du:
•  Avgiftsfria träningar flera gånger i veckan året runt
•  Avgiftsfritt tävlande efter 400 kr/vår resp /höst
•  Avgiftsfritt tävlande för ungdomar upp till 16 år
•  Tillgång till gemensamma resor till träning och tävling
•  Inloggning till GOKs livliga hemsida
•  Jobba frivilligt med utvecklande aktiviteter och 

arrangemang
•  Möjlighet till ledar- och tränarutbildning
•  Gruppförsäkring under klubbens aktiviteter
•  Trevligt sällskap

Medlemsavgifter Gävle OK 2023

Summa att betala 2023-01-31 ......... kr

Individuell avgift vuxen aktiv ..... x 500 kr = ......... kr
Individuell avgift vuxen stödjande ..... x 300 kr = ......... kr
Individuell avgift upp till 20 år ..... x 250 kr = ......... kr
Alt. familjeavgift (inkl barn upp till 20 år) = 1000 kr
Frivilligt extra bidrag till Gävle OK ......... kr

Ange namn, adress, telefonnummer och personnummer, gärna även en e-postadress, 
helst i ett separat e-postmeddelande till medlem@gok.se.


