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1    Medlemskapet 
1.1 Åldergränsen för medlemskap är 15 år 
1.2 Personen måste vara myndig eller fått godkännande av målsman, god man eller förvaltare 
1.3 Har ett allmänt hälsotillstånd (enligt styrelsen) som tillåter träning utan uppenbar risk för skador 

eller ohälsa. 
1.4 Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan person 
1.5 Frysning (uppehåll) av medlemskap kan ske, detta bestäms dock från fall till fall av styrelsen 
1.6 Vid förnyande av medlemskap så betalas medlemsavgiften in och registret samt taggen 

uppdateras med det nya slutdatumet 
1.7 Om du har tagg men har haft ett uppehåll i träningen och inbetalandet av medlemsavgift, så bör 

du skicka in ett mail när du gjort inbetalningen så att vi kan aktivera taggen igen, detta sker i 
annat fall när medlemsregistret uppdateras 

1.8 Vid avslutande av medlemskap så behöver ingen uppsägning göras 
 

2 Gäst 
2.1 Medlem kan ta med en eller flera gäst(er) för träning enstaka gånger, detta ska dock godkännas 

av någon i styrelsen 
2.2 Träning kostar enligt anslaget pris för gästträning 
2.3 Medlemen ska upplysa gästen om det allmänna villkoren för medlemskap och gästen ska även till 

medlemen godkänna de tillämpliga punkterna i villkoren 
 

3 Tillträde till gymmet 
3.1 Endast medlemmar med giltigt medlemskap (godkänt avtal samt betald medlemsavgift) har 

tillträde till gymmet 
3.2 Vid tecknande av medlemskap erhålles en s.k tagg som används för att öppna dörren och skall 

dessutom alltid dras vid ankomstterminalen vid entren 
3.3 Vid medlemskontroll så ska vid uppmaning av personal i styrelsen medlemmen kunna dra sin 

tagg vid ankomstterminalen för att verifiera sitt medlemskap 
3.4 Taggen erhålles gratis vid tecknande av medlemskap. Om en medlem tappar bort sin tagg så ska 

detta anmälas så fort som möjligt så att den kan spärras. En borttappad tagg ersätts med en ny 
till en kostnad av 100 kr och i samband med detta så ska ett nytt medlemsavtal skrivas 

3.5 Taggen som erhålles vid tecknande av medlemskapet behöver inte lämnas tillbaka vid avslutat 
medlemskap 
 

4 Kameraövervakning 
4.1 För våra medlemmars säkerhet så övervakas gymmet med hjälp av synliga kameror vid entren 

och som medlem godkänner jag att möjligheten finns att min in och utpassering till gymmet 
kommer att kunna filmas och kontrolleras 
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5 Ansvar och försäkring 
5.1 All träning sker på egen risk  
5.2 Medlemen ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att träningen inte medför risk för sin 

egen hälsa 
5.3 Barn till medlem skall inte tas med till gymmet då det finns risk för att barnet skadar sig själv, 

och det är heller inte bra att andra medlemmar ska behöva vara oroliga och hålla koll på att man 
inte råkar skada någon annans barn. 

5.4 Husdjur skall inte tas med till gymmet med tanke på allergi och med hänsyn till exempelvis 
hundrädda medlemmar 

5.5 Vänner, bekanta och kompisar som inte är medlemmar får inte vistas i gymmet 
5.6 Föreningen ansvarar inte för skador som kan uppkomma på icke medlemmar 
5.7 Föreningens ersättningsskyldighet regleras av gällande försäkring och försäkringsbolagets 

tolkningar 
 

6 Ordning och säkerhetsregler 
6.1 Ordningsregler anslås i gymmet och ska följas av medlemmarna 
6.2 Doping och droger får inte förekomma på gymmet 

 
7 Avstängning 
7.1 Föreningen har rätt att stänga av en medlem för en viss tid eller avsluta medlemskapet helt om 

upprepade brott av villkoren sker och/eller ignorans av upprepade muntliga tillsägelser 
7.2 Beslut om avstängning görs av styrelsen 

 
8 Personuppgifter 
8.1 Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen 
8.2 Uppgifterna kommer endast att användas av föreningen 

 
9 Ändring av avtalets allmänna villkor 
9.1 Eventuella ändringar i de allmänna villkoren kommer att anslås så att medlem i god tid kan 

informera sig och vid ett icke godkännande ha möjlighet att avsluta sitt medlemskap 
 

10 Öppettider och utbud 
10.1 Gymmet förbehåller sig rätten att göra ändringar i öppettider och utbud 

 
11 Force Majeure 
11.1 Föreningen ansvarar inte för hinder eller begränsningar av träningsmöjligheter som beror på 

omständigheter utanför vår kontroll och som skäligen inte kunnat förutses 
 

12 Tvist 
12.1 Vid tvist så ska medlemen och föreningen i första hand försöka komma överens 
12.2 Kan inte parterna enas så kan medlemen göra en anmälan till Allmäna Reklamationsnämnden 
12.3 Parterna äger dock rätt att begära att tvisten avgörs av allmän domstol 

 
 
 
 

 


