
Påmelding Ballstad Gym og Turn 
  
Generell informasjon om medlemskap i BGOT: 

• FORSIKRING: som medlem av BGOT er man forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turn 
forbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening. Forsikringen omfatter kun 
betalende medlemmer. Ved deltakelse under konkurranse betales en egen forsikring 
gjennom konkurranse lisens. 

• VENTELISTE: Det vil på enkelte partier være venteliste. Dersom det åpner seg en plass vil 
dere få beskjed om dette over mail. 

• ALDERSINNDELING: Vi følger skoleruten for de ulike gruppene.  
• Apparat konkurranse/Tropp konkurranse har begrenset med plasser. Uttak 

til disse gruppene skjer gjennom uttak når gymnasten mestrer de 
elementene som er påkrevd. 

• MEDLEMSKAP: All påmelding er bindende etter 15.oktober. Ved påmelding er man registrert 
som medlem frem til påfølgende høst. Dersom man ønsker å være med videre til neste 
sesong må ny påmelding gjennomføres. Ved utmelding må det gis det muntlig eller skriftlig 
beskjed til lisaarctander@hotmail.com. Kontingenten som er betalt blir ikke refundert ved 
oppsigelse av medlemskapet etter 15 oktober.   

• DUGNAD: For at klubben skal fungere er vi avhengig av dugnadsarbeid. Alle må bidra med 
noe i løpet av sesongen. Det vil være vakter i forbindelse med arrangement, kakebaking, salg 
av sokker og toalettpapir, evt andre ting som det kan komme forespørsel om. 

• For barn under 18 år må det oppgis informasjon om foresatte. 
• ANDRE BEHOV: Dersom barnet har behov vi bør vite om eller ta hensyn til ber vi om at det 

opplyses om dette ved påmelding 
• DRAKTER OG ANNET UTSYR: Gymnastene må ha egnet treningstøy på treningene og de som 

har lengde på håret må ha håret i strikk. Til konkurranser, stevner og opptredener vil det bli 
gitt beskjed om bekledning. Det vil være behov for klubbdrakt og defileringsdress. 

• REGLEMENT: Foresatte anbefales og sette seg inn i klubbens organisasjonsplan og 
reglement, denne finner dere på http://ballstadgymogturn.no/content/wp-
content/uploads/2016/02/Ballstad-gym-og-turn-2015-Organisasjonsplan4.pdf 

  
Ved påmelding sender du følgende til lisaarctander@hotmail.com: 

• Fullt navn på den du melder inn 
• Fødselsdato og år 
• Ønsket parti 
• Adresse 
• Navn på foresatte 
• Foresattes e-post (faktura og annen info sendes hit) 
• Telefon foresatte 

  
For at påmeldingen kan behandles må alle disse opplysningene foreligge ved innmeldingen. Dere vil 

etter hvert motta en mail som oppgir status for medlemskapet. Faktura for medlemskapet sedes til 

oppgitt mailadresse. Det er dermed viktig at dere oppgir rett mailadresse og gir beskjed ved 

endringer. 
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