Föreningen Team Motogirls!
Vi är ett härligt gäng, spridda över hela Sverige som älskar kravlös kärlek till motorsport! Vi kör
motocross/enduro med fokus på glädje, gemenskap och allas lika värde. Tillsammans har vi lagt
grunden till vår förening och vad vi står för. Vi är alla viktiga ambassadörer och vi arbetar gemensamt
för att främja tjejer inom sporten oavsett vilka förutsättningar man har. Tillsammans skapar vi ett grymt
nätverk! Dessutom kör vi för ökad kunskap och medvetenhet om NPF, därav vår paroll
#ride4awareness!
Läs nedan hur vi har uttryckt det på vår hemsida www.teammotogirls.se
Föreningen Team Motogirls är ett gäng tjejer som kör motocross med focus på glädje och gemenskap!
Vi kör för utvecklingsmöjligheter utifrån våra egna förutsättningar. Vi kör för att det är så jäkla kul, för
alla skratt, alla härliga möten och för kraften som finns hos alla tjejer inom denna sport!
HÄR PEPPAR OCH STÖTTAR VI VARANDRA!
Vi skapar en plattform för DIG som tjej inom vår sport! Oavsett om du är motionär eller ett
fullblodsproffs. ALLA FÅR PLATS! ALLA HAR EN PLATS HOS OSS!
Vi har gemensamt enats om vad det ska kosta att vara medlem i föreningen
Aktiv medlem 200:-

Familjemedlemskap 400:-

Supporter 150:-

För att vi ska ha en möjlighet att genomföra läger, team träffar, föreläsningar mm är det en förutsättning
att vi blir en stark förening. Ett av våra mål är att ha en Team träff på våren med årsmöte och körning för
alla medlemmar och på hösten ett träningsläger för tjejerna.
Din medlemsavgift betalas in på följande sätt:
BANKGIRO 5102 - 5609

eller

SWISH 1231290618

OBS! GLÖM INTE ….. Att fylla i medlemsansökan på hemsidan www.teammotogirls.se Skriv
fullständigt personnummer 10 siffror på alla medlemmar.
Har ni frågor angående medlemskap, medlemsavgifter mm så mailar ni till teammotogirls@gmail.com
Vi arbetar väldigt aktivt med vår Facebook sida som ständigt växer och ser gärna till att våra
medlemmar syns på vår sida.
Vill du synas med oss genom ett samarbete eller sponsring, kontakta oss!

Ditt medlemskap hjälper oss att bli en stark och handlingskraftig förening!

Varmt välkommen till Team Motogirls!

