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Vedlegg 3 – Medlemskontingenter, treningsavgifter og betingelser for 
medlemskap. 
 

Innmelding 
 
For å kunne melde deg på et parti hos oss, må du være medlem. Medlemskapet for voksne og 
barn løper til du selv melder deg ut. 
 
Vi har bindende påmelding så treningsavgiften refunderes ikke med mindre det blir endring som 
beskrevet under.  Når du melder deg på ett eller flere partier, forplikter du deg til å betale: 

• Medlemskontingent  

• Treningsavgift 

• Administrasjonsgebyr på faktura (kr 20) 

Prøvetime: 
Vi har kun prøvetime på breddepartier med ledige plasser. Dette avtales med administrasjonen 
tlf.: 52721817.  

 

Endringer: 

Haugesund Turnforening tar forbehold om endringer i timeplanen og kan avlyse kurs med mindre 
enn 10 påmeldte. Om dette skulle skje vil de dette går utover få pengene refundert, eventuelt 
bytte til et annet kurs. 

 

Ingen refusjon:  
Refusjon/delvis refusjon av treningsavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring. 

 

Dugnad: 
Haugesund Turnforening er en ideell forening som er avhengig av medlemmenes 
dugnadsinnsats. Ved påmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens 
dugnadsarbeid. 

 

Medlemskontingent 2019 - gjelder hele kalenderåret. 
Voksne kr 200,- 
Barn kr 160,- 

 

Treningsavgift 2019 - gjelder pr semester 
Voksne kr 1.290,- 
Pensjonist/honnør kr 900,- 
Student/vg skole kr 800,- 
Barn kr 800,- (ett parti, én time pr uke) 
Pr ekstra parti kr 400,- 
Turnlek pr ekstra barn kr 220,- 

Det er muligheter for differensiering i pris ved spesielle treninger og ved tilrettelagt opplegg. 

 

 Betalingsbetingelser  

• Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt fullt innen betalingsfristen utløper. 
Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Haugesund Turn tegner for 
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alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund og gjelder fra den 
dag kontingenten er betalt. 

• Haugesund Turnforening kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til 
Haugesund Turn tidligst etter 1. purring. 

• Faktura sendes til den epostadressen du har oppgitt, og betales på vanlig måte i 
nettbank. NB: Husk KID! 

• Har du ikke mottatt faktura på epost innen 2 uker etter påmelding, må du gi beskjed til oss 
så vi kan få ordnet evt feil. Det kan f eks skyldes trykkfeil i epostadresse eller at fakturaen 
legger seg i spamfilteret. 

 

Utmelding 

• Er du allerede medlem og etter endt semester finner ut at du ikke vil fortsette i neste 
semester, er det viktig at du melder deg ut innen 15. januar for vårsemester og 1. 
september for høstsemester. Etter disse datoene er du å anse som påmeldt for 
kommende semester og må betale semesteravgiften i sin helhet. 

• Utmelding skal formidles skriftlig til medlem@haugesundturn.no. Skriv UTMELDING og 
medlemsnr i emnefeltet. 

 


