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Medlemsavtale for Iden treningssenter 
  
 
For alle:  
  
Navn:    _______________________________________ 
 
Fødselsdato:   _______________________________________ 
 
E-postadresse faktura:  _______________________________________ 
 
 
For nye medlemmer: 
 
Adresse:   _______________________________________ 
 
Postnr/sted:   _______________________________________ 
 
Mobilnummer:   _______________________________________ 
 
 
Avtale for 2020, sett kryss: 
 
Aktiv voksen pluss, månedsfaktura   Kr 1.800 i januar + kr 100,- pr mnd 
Aktiv ungdom pluss, månedsfaktura   Kr 1.400,- i januar + kr 100,- pr mnd 
 
Styrkerom voksen, månedsfaktura   Årsavgift kr 400,- + kr 230,- pr mnd  
Styrkerom voksen, samlefaktura ved innmeld  Årsavgift kr 400,- + kr 230,- pr mnd  
 
Styrkerom ungdom, månedsfaktura    Årsavgift kr 400,- + kr 100,- pr mnd 
Styrkerom ungdom, samlefaktura ved innmeld Årsavgift kr 400,- + kr 100,- pr mnd  
  
Sponsoravtale, månedsfaktura   Årsavgift kr 0,-. Kr 200,- pr mnd 
Sponsoravtale, samlefaktura ved innmeld    Årsavgift kr 0,-. Kr 200,- pr mnd 
Firmanavn: 
 

Styrkerom, 3 måneder   Kr. 850,-. Ingen innmelding/årsavgift.  
Må betales med kort eller Vipps. 

  
Studenter betaler ungdomspris. Oppsigelses av avtalen skjer via epost til ase.dubland@vil.no. 
Det er en oppsigelsestid på 3 måneder. Månedsfaktura forutsett løpende betaling. Manglende 
betaling kombinert med manglende eFaktura/avtalegiro medfører at hele årsbeløpet blir 
fakturert.  
 
 
Facebook: Iden treningssenter 

mailto:ase.dubland@vil.no
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• Regler for bruk av nøkkelbrikke hos VIL 
 

1. Det er depositum på kr 100,- for nøkkelbrikken. 
2. Nøkkelbrikken og koden er personlig. Alle må ha med brikke for å få tilgang. 
3. Det er forbudt å låne nøkkelbrikken til andre. Ved misbruk blir brikken sperret, og det 

må betales et gebyr på kr 500,- for å få brikken åpnet igjen. 
4. Mister en nøkkelbrikken eller den blir stjålen, må en melde fra snarest.  

Brikken blir sperret og en får ny mot et gebyr på kr 100,-. 

 
• Regler for bruk av Iden treningssenter 

 
1. Aldersgrense for bruk av Iden treningssenter er det året du fyller 15 år (dvs fra nyttår i 9. 

klasse). Kontrakten må signeres av en vaksen dersom du er under 18 år.  
2. Medlemsskapet er personlig og kan ikke nyttes av andre. 
3. All trening skjer på eget ansvar, og du har selv ansvar for de eiendelene du tar med deg.  
4. Iden treningssenter er først og fremst for trimmere, og det skal normalt ikke brukes til 

organisert lagtrening annet enn alternativ trening for enkeltutøvere. 
5. Vis hensyn til andre brukere av treningssenteret.  

o Musikk/TV skal ikke være så høyt at det er til sjenanse for andre. 
o Ikke legg beslag på treningsapparat lenger enn nødvendig om noen venter på tur. 

6. Bruk hånkle eller tørkepapir.  
7. Bruk rene innesko og treningsklær.   
8. Av hensyn til andre oppfordrer vi til bruk av kortermet eller langermet skjorte; ikke 

singlet eller uten skjorte. 
9. Rydd etter deg.  

o Legg vekter og manualer på plass etter bruk.  
o Bruk søppelbøttene. 

10. VIL er sertifisert som Rent idrettslag. Bruk av rusmidler og ulovlig prestasjonsfremmende 
midler er strengt forbudt. Bruk av slike midler vil føre til umiddelbar bortvising fra 
anlegget og mulig utestenging fra idrettslaget. 

11. Ved brudd på reglene kan VIL uten forvarsel si opp avtalen. Innbetalt kontingent blir ikke 
tilbakebetalt. 

12. Medlemmene plikter selv å holde seg orientert om neste års kontingent. Denne blir 
fastsatt på årsmøtet. 

 
 
 
Jeg har lest om priser og medlemsskap.     
Jeg har lest reglene for bruk av nøkkelbrikke.    Er depositum betalt?  
Jeg har lest reglene for bruk av Iden treninssenter.   Brikke utlevert av:  
         

 
___________________________________     __________________________________ 
 
Dato, navn medlem el føresatt     Dato, navn VIL-representant 

 


