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  1 (1)  
FÖRFRÅGAN OM SÄSONGSTID  
Idrottshall, gymnastiksal, simanläggning, ishall, bandyplan, 
konstgräsplan, fotbollsplan, friidrottsplan, boulebana (rev. 1805) 
 
Obs! En blankett/anläggning/förening  
 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida. 

 
Allmänna uppgifter 
Förfrågan gäller följande anläggning 

      
Sökande förening 

      
Bokningsansvarig Telefonnummer 

            
E-postadress 

      
Förfrågan gäller för perioden (ex augusti-maj) 

      
 

Antal aktiva medlemmar föregående år 
 4-6 år 7-12 år 13-16 år 17-25 år 26 år -     
Flickor/Kvinnor                                 
 4-6 år 7-12 år 13-16 år 17-25 år 26 år -    
Pojkar/Män                                 
 

Förfrågan gäller följande lag/grupper (ex. flickor -04, herrjuniorer) 
Lag Serie/poolspel           Antal deltagare          Planstorlek Lag Series/poolspel          Antal deltagare         Planstorlek 

                                                
        

                                                
        

                                                
        

                                                
        

                                                
        

                                                
        

                                                
 
 

Speciella önskemål. (Inga klockslag eftersom föreningen tilldelas block) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
Blanketten skickas via e-post till bokning@koping.se  eller skickas till adress nedan. 
 
Information om bokningsbara tider och ickedatum finns på www.koping.se /Uppleva och Göra/ Föreningsliv 
 
 
 
 
 


	FÖRFRÅGAN OM SÄSONGSTID 
	Idrottshall, gymnastiksal, simanläggning, ishall, bandyplan,
	konstgräsplan, fotbollsplan, friidrottsplan, boulebana (rev. 1805)
	Obs! En blankett/anläggning/förening 
	Allmänna uppgifter
	Antal aktiva medlemmar föregående år
	Förfrågan gäller följande lag/grupper (ex. flickor -04, herrjuniorer)
	Speciella önskemål. (Inga klockslag eftersom föreningen tilldelas block)



	Förfrågan gäller följande anläggning: 
	Sökande förening: 
	Bokningsansvarig: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Förfrågan gäller för perioden ex augustimaj: 
	46 år: 
	712 år: 
	1316 år: 
	1725 år: 
	26 år: 
	46 år_2: 
	712 år_2: 
	1316 år_2: 
	1725 år_2: 
	26 år_2: 
	LagRow2: 
	SeriepoolspelRow2: 
	Antal deltagareRow2: 
	PlanstorlekRow2: 
	LagRow2_2: 
	Antal deltagareRow2_2: 
	PlanstorlekRow2_2: 
	LagRow3: 
	SeriepoolspelRow3: 
	Antal deltagareRow3: 
	PlanstorlekRow3: 
	LagRow3_2: 
	Antal deltagareRow3_2: 
	PlanstorlekRow3_2: 
	LagRow4: 
	SeriepoolspelRow4: 
	Antal deltagareRow4: 
	PlanstorlekRow4: 
	LagRow4_2: 
	Antal deltagareRow4_2: 
	PlanstorlekRow4_2: 
	LagRow5: 
	SeriepoolspelRow5: 
	Antal deltagareRow5: 
	PlanstorlekRow5: 
	LagRow5_2: 
	Antal deltagareRow5_2: 
	PlanstorlekRow5_2: 
	LagRow6: 
	SeriepoolspelRow6: 
	Antal deltagareRow6: 
	PlanstorlekRow6: 
	LagRow6_2: 
	Antal deltagareRow6_2: 
	PlanstorlekRow6_2: 
	Speciella önskemål Inga klockslag eftersom föreningen tilldelas block: 
	LagRow1: 
	LagRow0: 
	SeriepoolspelRow1: 
	SeriepoolspelRow0: 
	Antal deltagareRow1: 
	Antal deltagareRow0: 
	PlanstorlekRow1: 
	PlanstorlekRow0: 
	LagRow1_2: 
	LagRow0_2: 
	SeriespoolspelRow0_2: 
	SeriespoolspelRow11: 
	SeriespoolspelRow22: 
	SeriespoolspelRow33: 
	SeriespoolspelRow44: 
	SeriespoolspelRow55: 
	SeriespoolspelRow66: 
	Antal deltagareRow1_2: 
	Antal deltagareRow0_2: 
	PlanstorlekRow1_2: 
	PlanstorlekRow0_2: 


