
Medlemskontrakt, Trondheim Snooker 
 
 
 
Det er inngått følgende kontrakt mellom Trondheim Snooker og: 

Navn: ……………………………………………………………………….. Født: …………………………………….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Postnr: …………………………… Sted: …………………………… E-post: ……………………………………… 

Mob: ………………………………. Kontonummer: ………………………………………………………………... 

Type medlemskap:  Ungdom    Student     Voksen      Pluss 

     
 
1. Personlig medlemskap. 
Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Medlemmet har ikke tillatelse til å slippe inn personer som ikke innehar 
en medlemskontrakt med Trondheim Snooker, uten at det er gitt samtykke til dette gjennom personer av styret i Trondheim 
Snooker. For studentmedlemskap kreves betalt semesteravgift og bevis må fremvises ved inngåelse av kontrakt og fornyelse. 
 
2. Adgangskort til Trondheim Snookers lokaler. 
Medlemmer (Ungdom, Student og Voksen) får tilbud om å kjøpe adgangskort til 150 kr. Ved tap av kort skal medlemmet snarest gi 
beskjed til klubbens leder, slik at kortet kan sperres. Nytt kort koster da 250 kr. Kortet skal ikke lånes ut til andre.  
 
3. Medlemsplikter og utestenging. 
Medlemmet plikter å notere inn– og ut-tider ved bruk av lokalene. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som er 
bestemt for lokalet og klubbreglementet til enhver tid. Ved overtredelse som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan 
Trondheim Snooker etter forutgående skriftlig varsel bringe avtalen til opphør, uten plikt til å foreta refusjon av innbetalte 
månedskontingent. 
 
4. Betalingsvilkår 
Innbetalingen av kontingent skjer forskuddsvis før starten av hver måned. Medlemmet anbefales å legge inn fast trekk i nettbanken, 
slik at administrasjonen av innkreving av kontingent reduseres. Medlemmet tillates ikke å bruke lokalene til Trondheim Snooker 
dersom kontingenten er utestående. 
 
5. Bindingstid medlemskap. 
Det kreves 3(tre)mnd. bindingstid på valgte medlemskap. Dette kreves for å gi klubben forutsigbarhet på inntjening og muligheten 
til å legge til rette for en sportslig aktivitet og arrangementer. 
 
6. Endring av medlemskap. 
Dersom medlemmet oppdager at sin aktivitet ikke sammenfaller med valgt medlemskap, kan medlemmet søke om endring av 
kontingent til Trondheim Snooker. Klubbens leder vil sammen med medlemmet finne frem til det mest gunstige alternativet for 
videre medlemskap. Endringen krever inngåelse av en ny medlemskontrakt. 
 
7. Midlertidig avbrudd av medlemskap. 
Avtale om midlertidig avbrudd på medlemsavtale må gjøres skriftlig til klubben leder, og med en begrunnelse på årsaken til dette. 
Bruddet må minimum være på 1 måned. Godkjente grunner er sykdom, barsels-permisjon, studier/arbeid utenbys. Midlertidige 
avbrudd kan ikke brukes i forbindelse med ferie. 
 
8. Oppsigelse av medlemskap. 
Det gjøres oppmerksom på at oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig til post@trondheimsnooker.org.  Medlemskapet har én 
måneds betalende oppsigelsestid og oppsigelsen skal være klubben i hende før utgangen av kalendermåneden før. 
 
9. Endringer av ytelser. 
Trondheim Snooker har rett til å forandre åpningstider og redusere eller holde stengt dersom klubbens styre finner dette nødvendig. 
 
 
Kontraktens innhold er lest og forstått, Sted/dato: ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………… 

Medlemmets underskrift    Trondheim Snooker 
 

      Trondheim Snooker 
Org.nr.: 998395712 

Brøsetveien 168 
7069 Trondheim 

Kontonr: 1503 28 36159 
www.trondheimsnooker.org 

250,- pr. mnd              350,- pr. mnd           550,- pr. mnd       +200,- pr. mnd 
    20 timer                        20 timer                   20 timer                  Fri spilling 

mailto:post@trondheimsnooker.org

