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INFORMATION GÄLLANDE ER BOKADE FOTOGRAFERING 
 

För att undvika eventuella förseningar vid fotograferingen är det viktigt att beställningsblanketterna är 

korrekt ifyllda och lämnas in till fotografen vid fototillfället. Samtliga beställningsblanketter skall lämnas in, 

oavsett om man skall beställa bilder eller inte. Är inte en beställningsblankett korrekt ifylld och inlämnad 

produceras ingen bild/webbild för den personen. 

 

BESTÄLLNINGSBLANKETTEN 

För att en beställning skall godkännas för produktion krävs flera obligatoriska uppgifter. 

Särskilt viktigt att komma ihåg är följande: 

▪ Att beställaren kryssar i önskat bildalternativ 

▪ Att beställarens personnummer är korrekt ifyllt, inkl. 4 sista siffrorna. 

▪ För att få beställa måste personen vara myndig 

▪ Att beställaren signerar beställningsblanketten 

Blanketten är ett specialerbjudande som endast gäller vid fototillfället. Om blanketten kommer in i 

efterhand blir detta en efterbeställning och vi hänvisar till köp i vår webbshop. 

➔ OBS! Kasta alla gamla blanketter, det är enbart de nya som vi tillhandahåller som skall användas. 

Är du osäker vilka som gäller, se datummärkningen längst ned på blanketten. 

INNAN FOTOTILLFÄLLET 

Det åligger föreningen att i god tid innan fotograferingen maila/dela ut en beställningsblankett till varje 

spelare/målsman i laget. Det är målsman eller myndig spelare som ska fylla i blanketten och lämna tillbaka 

den till ansvarig ledare innan fotograferingen äger rum. 

VID FOTOTILLFÄLLET 

Ansvarig ledare ansvarar för att alla beställningsblanketter lämnas in till fotografen vid fototillfället. 

Varje spelare kommer att få ett unikt bildnummer som registreras på den personliga blanketten. 

EFTER FOTOTILLFÄLLET 

Idrottsfoto levererar samtliga beställningar direkt hem till beställaren som sköter betalning och eventuella 

returer individuellt. 

▪ I varje bildleverans ligger en faktura till respektive beställare. 

▪ Ledaren ska ej hantera betalningar eller bildreturer. 

▪ Vid eventuella frågor, ber vi beställaren själv att kontakta vår kundtjänst. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Idrottsfoto 

 


