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V I F VEMMEDRUP IDRÆTSFORENING 
 

     AFDELING:  Badminton  
 

Tilmelding til sæsonen 2019 – 2020: 
 

Navn:     Fødselsdag (dd,mm,åå): _______________ 

 

Adresse:       

 

Postnr.:    By:     

 

Telefonnr.:    Mobilnr.:     

 

E-mail:       
 E-mail adresse vil være den vi benytter til at sende kontingent opkrævning på, samt evt. informationer (venligt benyt forældre mail adresse) 

 

OK benzin kort nr.:        
 

OK kort holder navn:       
 

Børneattester og overgreb mod børn  
Lo vgi vni ngen kræ ver  at  fo reni nger  t i l  hver  sæso n i ndhenter  bø rn eat tes ter  p å  s i ne  

i ns t ruktø rer  o g  andre  med l ederans var  o ve r fo r  bø rn  o g  unge .   
 

Overgreb mod børn vækker afsky og rokker samtidig ved tilliden til det sted, hvor overgrebet er sket. Tillid 

er en hjørnesten i idrætslivet, og den skal foreningerne bibeholde. 

Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældre må ikke tvivle på sikkerheden, 

men skal trygt sende deres børn hen i idrætsforeningerne. 
 

Vemmedrup badminton har børneattester på alle sine ungdomstrænere.  

Dette gør vi for jeres og vores sikkerhed. 

Men da vi i vores træning og kampe kunne tænke os at tage billeder af børnene til vores 

brochurer/hjemmeside, samt filme børnene så de efterfølgende selv kan se hvad de gør rigtig og forkert i 

træningen, skal vi have jeres accept til at måtte gøre dette. 
 

I som forældre bedes derfor udfylde. 

Så vil vi sørge for at hvis I siger nej til dette, at netop jeres børn ikke bliver fotograferet eller filmet i 

træningsøjemed. 

Manglende returnering af underskrift vil medføre at vi ikke kan give dit barn de samme muligheder/tilbud i 

forbindelse med træningen, som dem der er tilmeldt.  
 

Må tages billeder af    Må ikke tages billeder af  

Må video filmes    Må ikke video filmes  

 

Forældreunderskrift:       
 

Kan også scannes ind og sendes til info@vemmedrupbadminton.dk 

Kan også hentes på vores hjemmeside www.Vemmedrupbadminton.dk under 

dokumenter 

mailto:info@vemmedrupbadminton.dk

