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Meld deg først inn i klubben her: https://nop-bergen.org/innmelding-nop-bergen/

Undertegnede søker med dette om å bli tatt opp i Skytegruppen til Norske Offiserers Pistolklubb Bergen. Jeg erklærer meg villig
til å innordne meg etter de lover og regler som til enhver tid er gjeldende i klubben. Jeg har lest, og er inneforstått med gjeldende
Medlemsbetingelser (se nop-bergen.org) og jeg gir også samtidig mitt samtykke til at klubben kan innhente og lagre
informasjonen som jeg oppgir via dette skjema.  En viser til klubbens personvernerklæring som en finner på nop-bergen.org  

Etternavn

Kryss av for det som passer
Jeg er nybegynner

Ingen av valgene passer for meg

Jeg har befals grad i Forsvaret

Jeg er rifleskytter og ønsker også å skyte pistolJeg melder overgang fra annen pistolklubb (1)

Jeg ønsker sidemedlemskap i NOP Bergen (1)

Tilleggsinformasjon (avhenger av svarene ovenfor)

Fornavn

Mellomnavn

Adresse

e-post

Fødselsdato

Telefon, mobil

PersonId (fra Min Idrett)

Postnr Poststed

Jeg kan dokumentere sikkerhetskurs (2)

1) Navn på tidligere/hoved pistolklubb

2) Person som kan bekrefte sikkerhetskurs

Eventuell militær grad

2) Telefon og eller e-post til person som kan bekrefte sikkerhetskurs

Annen informasjon

Sted, dato Underskrift

VED OVERGANG FRA ANNEN KLUBB ELLER MILITÆRE/POLITI MED GODKJENT SIKKERHETSOPPLÆRING
Utfylt skjema bes levert ved personlig fremmøte, helst på Ulven ved trening eller stevne. Informasjon om treningstider og stevner finner
du på nettsidene våre: nop-bergen.org  
Dersom du kjenner noen i klubben, kan skjemaet også leveres via denne personen. Du kan også sende inn skjema via e-post.

NYBEGYNNERE
Alle nybegynnere må delta på et sikkerhetskurs, slike kurs gjennomføres normalt tidlig om våren, unntaksvis kan det også bli gjennomført
kurs senere i sesongen.  Nybegynnere skal ikke sende inn skjema. Ta med ferdig utfylt skjema til første kursdag.  Se nettsidene for informasjon.

Skjema:  soknad_NOPBergen_20210116vm.pdf, godkjent i styremøte 22.01.2020

Norske Offiserers Pistolklubb Bergen er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité via Hordaland Skytterkrets 
og Norges Skytterforbund. Nærmere informasjon om klubben: nop-bergen.org eller via epost: styret@nop-bergen.org

Jeg bekrefter med min underskrift at opplysningene gitt i dette skjema er korrekte. 
Dersom søknaden gjelder overgang fra annen klubb, bekrefter jeg samtidig at jeg ikke har noe uoppgjort med den forrige klubben.


