
                 

          

 

 
Medlemsvilkår Norborg Aktiv – treningsrom/klatrevegg 

 
Treningstilbud i Norborg Fleirbrukshall 

• Åpningstider:  
- Treningsrom: Mandag-Søndag 06.00-23.59 (forbeholder oss retten til å justere åpningstidene) 
- Klatrevegg: Mandag-Søndag 06.00-23.00 (forbeholder oss retten til å justere åpningstidene/klatreveggen kan være stengt i 

perioder pga annen aktivitet/skulebruk (annonserer på nettside/Facebook side). 

• ID på medlemskap / gyldighet på brattkort/topptaukort må fremlegges ved kontroll i Norborg Fleirbrukshall 

• Online booking gruppetimer vil bli annonsert på Facebook siden til Norborg Fleirbrukshall eller via nettside om det blir tilbydd 

• Forbeholder oss retten til å begrense antall deltagere i gruppetimer 

• All informasjon om deg lagres i Norborg Aktiv sin medlemsdatabase, og vil kun benyttes internt. Per i dag brukes MinIdrett til dette. 

• Vi og du holder apparater og lokaler i best mulig stand gjennom fornuftig og ansvarlig bruk. 

• Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstider ved ferieavvikling, mindre etterspørsel, arrangement ol 

• Forbeholder oss retten til å stenge for tilgang ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Norborg Aktiv sin kontroll. 

• Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på gjenstander og personer som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, 

herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. 
- Skader som påføres bygning eller utstyr av bruker vil bli viderefakturert 
- Tilgang til garderobe i åpningstiden (kan være begrensa tilgang i periode med større idrettsarrangement i Norborg 

Fleirbrukshall) 

Medlemmet 
• Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap 

o Aldersgrense treningsrom: 15år 
o Aldersgrense klatrevegg: 15 år, yngre i følge med voksen som har ansvaret (sjå www.brattkompetanse.no ) 

• Plikter å ha med medlemskort/nøkkelkort ved trening og registrere seg ved dørleser ved ankomst. Evt. fremvise på medlemsapp om 
det blir gjort tilgjengelig i fremtiden 

• Medlemskap og nøkkelkort er personlig, og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmer. Brudd på dette medfører 
utestengelse i 6.måneder. 

• Plikter å følge de anvisninger og regler som gjelder for Norborg Aktiv sitt treningsrom/klatrevegg 

• Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte fasilitetene. 

• Som medlem i Norborg Aktiv bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført under Antidoping 
Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig ta en dopingtest. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar 
virkning.  

• Personer under 18 år som ønsker å bli medlem i Norborg Aktiv trenger foresattes oppmøte og underskrift ved innmelding.  

• Foresatte må stå som betaler, og de under 18 år må gjennomføre en KOM I GANG pakke. 

• Medlemmet er selv ansvarlig for personskade, tap av eller skade på eiendeler. 

• Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks i Norborg Fleirbrukshall.  

• Ved brann avsluttes treningen umiddelbart, og lokalet forlates gjennom nærmeste nødutgang. 

 
 
Generelle kontraktsbestemmelser 

• Ved innmelding i Norborg Aktiv vil man automatisk meldes inn i IL Norborg. Årlig medlemskap til idrettslaget må betales til forfall 
(per 14/7-21 er dette 100,- per år). Ved uteblivelse av innbetalt kontingent vil treningsabonnement termineres og nøkkelkort stenges 
etter første purring. 

• Norborg Aktiv har rett til å avvise medlemmer som ikke oppfyller idrettslagets bestemmelser. 

• Medlemskapet er løpende, og gjelder inntil medlemmet selv sier opp avtalen skriftlig til fnf.driftsleder@norborg.com  

• Norborg Aktiv har 6.måneders bindingstid ved innmeldelse, og løper i 6 måneders perioder. 

• Medlemskap som er avtalt og betales over en periode, vil ikke bli tilbakebetalt dersom det sies opp i avtaleperioden. Medlemmet 
kan fryse medlemskapet ved sykdom/graviditet eller utstasjonering i forbindelse med jobb eller studie ved å fremlegge 
legeattest/studiebevis. 

• Oppsigelse av løpende medlemsavtaler er 3 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt. Medlemmet kan 
trene, og må betale i oppsigelsestiden. Ved innlevering av nøkkelkort vil depositum for nøkkelkort bli tilbakeført.  

• Gå i treningsklær som er behagelig for deg selv og andre rundt deg, både med tanke på utseende og hygiene. 

• Det er ikke tillatt å ta bilder av andre som trenger eller legge ut bilder på sosiale medier som omhandler andre enn deg selv 

• Bruk håndkle på matter og apparater. Tørk av kondisjonsapparater etter bruk.  

• Bruk handsprit som er tilgjengelig i lokalet før, under og etter trening 

• Rydd opp etter deg, og legg utstyret på plass etter bruk. 

• La andre benytte treningsapparatene mens du har en pause, så blir det mindre ventetid. 

• -Ved bruk av klatreveggen så skal regler slått opp med veggen følges, og den som sikrer skal ha gyldig brattkort/toppkortkurs. Gjelder 
også ved bruk av autobelay 

http://www.brattkompetanse.no/


                 

          

 

INFORMASJON OM MEDLEMMET 
 
 
 
 
NAVN____________________________________________________  
 
 
 
FØDT____________________ 
 
 
 
Adresse_________________________________________________ Postnr/Sted________________________________ 
 
 
 
Telefon__________________________________  
 
 
 
E-post__________________________________________________________ 
 

 
 
[     ] Treningsrom: Beløp pr mnd: 200,- (justeres årlig på årsmøte til IL Norborg)    
 
[     ] Klatrevegg/bulderom vaksne: Beløp pr mnd: 120,- (justeres årlig på årsmøte til IL Norborg) 
 
[ X  ] Nøkkelkort avgift: 100,- (betales til FNF) ved utlevering av nøkkelkort               
 
 
 
Sted/dato:___________________________________________ 
 
 
Fremvist Brattkort/topptaukort:______________________ 
 
 
 
Medlemskapet trer i kraft fra:_______________________________ 
(treningsavgift regnes fra full måned om avtale tres i kraft i løpet av en måned (til dømes 17.juli, så regnes treningsavgift fra 1.juli) 

 
 
 
Underskrift medlem:________________________________________________________________________      
         
   
      
Underskrift foresatte:________________________________________________________________________  
 
Telefon nummer foresatte:_____________________________ 
 
 
 
 
Underskrift Norborg Aktiv:__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Nøkkelkortnummer: ______________________________  Nøkkelkortkode:____________ 


