
Indmeldelsesblanket

Spejderen

Kontaktpersoner

enhed 

navn

navn

navn og relation

fototilladelse

Jeg tillader hermed, at de billeder, der bliver taget af mit barn, frit  
kan anvendes af KFUM-Spejderne til at illustrere spejderarbejdet.

  Ja       Nej

kørselstilladelse

Jeg tillader hermed, at mit barn må køre med andre under de  
gældende regler for kørsel med børn i privatbiler.

  Ja       Nej

Du vil blive registreret i KFUM-Spejdernes medlemsystem, hvor du selv kan logge ind og rette dine oplysninger på medlemsservice.spejdernet.dk

dato underskrift

 Under 18 år er det forældres eller værges underskrift

tlf

tlf

tlf

adresse (hvis anden end barnets)

adresse (hvis anden end barnets)

adresse (hvis anden end barnets)

email

email

email

navn

postnr./by

mobil

email

søskende

særlige kommentarer   (Allergier / medicin / ordblind m.m.)

adresse

fødselsdag

kommune

tlf. til brug i nødstilfælde

klassetrin

Den udfyldte blanket afleveres ti l  spejderlederen

Barnets mor

Barnets far

Anden kontaktperson



Indmeldelsesblanket

Kontaktpersoner

fototilladelse

Jeg tillader hermed, at de billeder, der bliver taget af mit barn, frit 
kan anvendes af KFUM-Spejderne til at illustrere spejderarbejdet.

  Ja       Nej

kørselstilladelse

Jeg tillader hermed, at mit barn må køre med andre under de  
gældende regler for kørsel med børn i privatbiler.

  Ja       Nej

dato underskrift

 Under 18 år er det forældres eller værges underskrift

Spejderens Mor

Navn      

Adresse      

       

Tlf.      

Email       

 

Spejderens Far

Navn      

Adresse      

       

Tlf.      

Email      

Anden kontaktperson

Navn (og relation)     

Adresse      

       

Tlf.      

Email       

Spejderen

Enhed      

Navn      

Fødselsdag     

Adresse       

      

Postnr. / By     

Kommune      

Mobil      

Email      

Tlf. til brug i nødstilfælde    

Klassetrin      

Søskende      

      

Særlige kommentarer   ( Allergier/medicin/ordblind m.m.)        

             

             

Den udfyldte blanket afleveres til spejderlederen. Derefter vil du vil blive registreret i KFUM-Spejdernes 
medlemsystem, hvor du selv kan logge ind og rette dine oplysninger på medlemsservice.spejdernet.dk 



Kontaktpersoner

fototilladelse

Jeg tillader hermed, at de billeder, der bliver taget af mit barn, frit 
kan anvendes af KFUM-Spejderne til at illustrere spejderarbejdet.

  Ja       Nej

kørselstilladelse

Jeg tillader hermed, at mit barn må køre med andre under de  
gældende regler for kørsel med børn i privatbiler.

  Ja       Nej

dato underskrift  (Under 18 år er det forældres eller værges underskrift)

Spejderens Mor

Navn      

Adresse      

       

Tlf.      

Email       

 

Spejderens Far

Navn      

Adresse      

       

Tlf.      

Email      

Anden kontaktperson

Navn (og relation)     

Adresse      

       

Tlf.      

Email       

Spejderen

Enhed      

Navn      

Fødselsdag     

Adresse       

      

Postnr. / By     

Kommune      

Mobil      

Email      

Tlf. til brug i nødstilfælde    

Klassetrin      

Søskende      

      

Særlige kommentarer   ( Allergier/medicin/ordblind m.m.)        

             

             

Indmeldelsesblanket

Den udfyldte blanket afleveres til spejderlederen. Derefter vil du vil blive registreret i KFUM-Spejdernes medlemsystem, 
hvor du selv kan logge ind og rette dine oplysninger på medlemsservice.spejdernet.dk 


