
   
 

Årsavgift för Haninge Sportdykarklubb 2022 
 
Om du är ny medlem vill vi börja med att hälsa dig välkommen till klubben! 
 
Om du inte har gjort det redan, behöver vi veta att det är just du som vill bli medlem. Det berättar du för oss 
genom att gå till vår hemsida: www.hsdk.org/medlem och klicka på ”Medlemsansökan HSDK”. 
I formuläret fyller du i de kontaktuppgifter som efterfrågas. 
 
Sedan betalar du in årsavgiften. Avgiften betalas till Haninge Sportdykarklubbs plusgiro: 79 16 04-2 eller 
Swish: 1231094572 
Meddelande: ”Medlem” + Medlemsnummer. Nya medlemmar som inte fått ett medlemsnummer skriver sitt 
namn i stället. 
 
Medlemsnumret är det ”idrotts-ID” du använder när du loggar in i IdrottOnline för att uppdatera dina 
kontaktuppgifter. Som ny medlem kommer du få ett mail om detta när vi registrerat dig. Är du medlem sedan 
tidigare finns information om hur du hanterar ditt IdrottOnline-konto under  www.hsdk.org/medlem, länken 
”IOL-instruktioner” 
 

Årsavgifter för 2022: 
 
• Vuxna (Från och med det år du fyller 19 år) 600 kr /år 
• Barn/Ungdomar (till och med det år du fyller 18 år) 400 kr /år 

 
efter 1:a okt erbjuds en reducerad avgift 
 
• Vuxna (>18år) 400 kr /HT 
• Barn/Ungdomar (≤18år) 250 kr /HT 

 
Årsavgiften skall vara inbetald senast 31 december året innan för att medlemskap och försäkring ska gälla 
hela tiden. Nytillkomna medlemmar betalar sin årsavgift i samband med inträde i klubben. 
Dubbelanslutna medlemmar (fullt medlemskap i annan SSDF-ansluten klubb) betalar ordinarie årsavgift med 
avdrag för SSDF-avgift (f.n. 100:-/ungdom resp. 290:-/vuxen). Meddela oss, antingen genom 
Medlemsansökan, eller med ett mail till info@hsdk.org. 
 
Om du av någon anledning hellre vill ha en faktura på medlemsavgiften, skicka ett mail så fixar vi det! 

Blankett för betalning via Privatgirot PLUSGIRO INBETALNING/GIRERING A 
Meddelande till betalningsmottagaren Till PlusGirokonto/personkonto 

 
 ”Medlem” + <Medlemsnummer> (Eller namn) 

791604-2 

Betalningsmottagare (endast namn) 

Haninge Sportdykarklubb 

Avsändare (namn och postadress) 

Svenska kronor öre 
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