
ANSÖKAN (ifylles av trälen) 

Enastående Hövding och Jarl! 

Barden har berättat om Din och Dina Kämpars vilda framfart i Västerled och jag vill nu ansöka om att få sälla mig till Dina 
Kämpars bistra skara. Jag har deltagit vid minst 2 av BVs gästabud och lovar att lyda dess Lagbalk och värna om dess 
seder och traditioner. 

Fullständigt namn 

Adress (hem) 

Email (hem) 

Tel (hem) 

Arbete/yrke 

Adress (arbete) 

Email (arbete) 

Tel (arbete) 

Födelsedatum 

Nationalitet 

Skandinaviskt språk du 
behärskar (krav) 

Antal gästabud som jag 
närvarat vid 

Var god och kryssa för nedan: 

Jag ber BV att helst använda följande mejladress: ¨ hem ¨ arbete

Jag betalar £55 för märkes- och första årsavgift med 
bifogad check om £55 utställd på ”Swedish BV Society” ¨ check ¨ www.b-v.org.uk
eller så betalar £55 för märkes- och första årsavgift 
via www.b-v.org.uk (”PAY BV”)   

Jag skickar en bild till BVs matrikel till stallaren@b-v.org.uk ¨ skickar bild

I, the undersigned, hereby consent to the processing of personal data and information supplied on this form and in 
consequence of my membership, and to its use by BV, in accordance with BV’s privacy policy. 

.................................................. .................................................. 
Underskrift Datum 



ANSÖKAN (ifylles av faddrarna) 

Enastående Hövding och Jarl! 

Vi (varav minst en är Bärsärk eller högre) föreslår härmed att nedan angiven usel träl får ansluta sig till Dina Kämpars vilda 
framfart i Västerled och då sälla sig till Dina Kämpars bistra skara.  

Trälens namn 

Fadder 1 Fadder 2 

Hur länge har du känt trälen? 

Hur lärde du känna trälen? 

Anser du att trälen i alla avseenden är 
en lämplig och önskvärd person att 
antaga? 

Antar du uppgiften att ansvara för 
hans medlemskap och uppmuntra 
hans medverkan?  

Har du informerat trälen om BVs 
gästabuds seder? 

Varför anser du att BV är intressant 
för trälen? 

Jag, Fadder 1, bekräftar härmed att till min bästa vetskap, 
information och tro är mina svar ovan sanna. 

Trälen är en man med gott rykte och väl utrustad för att bli 
medlem i BV. 

Jag, Fadder 2, bekräftar härmed att till min bästa vetskap, 
information och tro är mina svar ovan sanna. 

Trälen är en man med gott rykte och väl utrustad för att bli 
medlem i BV. 

Fadder 1 underskrift Fadder 2 underskrift 

Fadder 1 namn Fadder 2 namn 

Datum Datum 

Skickas till Stallaren: Erik Berggren, Flat 3a, 74 Cornhill, London EC3V 3QQ


