
Medlemsbetingelser for Flatåshallen treningssenter 

 

• Flatåshallen treningssenter er en del av Flatås IL og det kreves derfor 

medlemskap i Flatås IL, i tillegg til medlemskap i treningssenteret. 

• Man betaler ikke månedlig treningsavgift for treningssenteret, men 

halvårig medlemskap. 

• Man velger selv hvor mange 6-måneders perioder man kjøper og 

betaler for. 

• Medlemskapet i Treningssenteret koster 700,- for 6 måneder. Betalt 

medlemskap refunderes ikke om man slutter. 

• Det koster 300,- dersom man trenger adgangsbrikke. Både ved første 

gangs påmelding, og dersom man mister sin brikke. Kr 200,- er 

egenandel som man får igjen dersom man slutter/ikke forlenger 

medlemskap. Adgangsbrikke kjøpes i medlemsbutikken.  

• Det er ikke tilgang på garderober eller dusj i Flatåshallen. Toalettene 

kan eventuelt bruks for å skifte. 

• Man må være fylt 15 år for å få være medlem og trene. 

• Det er ikke tillat å trene med utesko eller barfot. 

• Det er ikke tillat å spille type musikk eller volum som sjenerer andre. 

• Det er ikke tillat å åpne musikkanleggets skap for å stille på anlegget. 

• Sistemann i treningssenterets lokaler slår av lys og lukker eventuelle 

åpne vinduer. 

• Det er ikke tillat å ha med andre, hverken egne barn, 

familiemedlemmer, venner eller bekjente. 

• Det er ikke tillat å slippe inn personer som ikke har (eget) egen 

adgangsbrikke. 

• Alle skal vaske kontaktflater for bak/never etter hvert apparat som er 

brukt 

• Adgangsbrikken er personlig, og det er ikke lov til å låne den ut til 

andre. 

• Treningssenteret skal forlates SENEST kl 23:00. Tilsynsvaktene har 

rett til å kaste ut de som eventuelt oppholder seg der etter kl 23:00. 



• Det er ikke tillat å bruke nødutgangsdøren mot tribunen til noe som 

helst utover til evakuering ved nødsituasjoner 

• Flatåshallen har videoovervåkning ute og inne, der video lagres i en 

kortere periode. I tillegg er det historikk på hver adgangsbrikke som 

også lagres i en kortere periode. Som medlem i Flatåshallens 

treningssenter aksepterer man de til enhver tid gjeldende praksis for 

lagring av overvåkningsvideo og adgangsbrikkehistorikk.  

• Representanter for Flatåshallen AS har rett til å kontrollere om 

personer i treningssenteret har gyldig medlemskap/adgangsbrikke. 

Videre også rett til å kaste ut personer uten gyldig 

medlemskap/adgangsbrikke. 

• Flatåshallen AS har rett til å stenge adgangsbrikke/avslutte 

medlemskap for medlemmer som ikke overholder treningssenterets 

regler, etter gjentatte advarsler.  

• Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg 

av senteret. 

• Flatåshallen AS fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer 

eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i 

senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker 

eller annet av verdi som måtte bli borte. 

• Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til senteret. 

• Benytt håndkle på apparatene, og tørk bort svette etter endt økt. 

• Rydd tilbake alt utstyr etter bruk. 

• Ikke slipp vekter i gulvet. 

• Vennligst forlat treningssalen 10 minutter før stengetid. 


