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Klubbreglement 
 

1. Medlemskrav 

1.1. Alle medlemmer skal være fylt 18 år, eller være fylt 12 år og ha foresattes tillatelse 

ved underskrift. Alle under 15 år må ha foresatte fysisk tilstede ved spilling. 

1.2. Alle innmeldinger skal skje skriftlig i form av innmeldingsskjema til kasserer. 

1.3. Alle utmeldinger skal skje skriftlig til kasserer innen 31.12. 

1.4. Innbetaling av kontingent må betales før medlemskap er gyldig. 

 

2. Medlemsplikter 

2.1. Alle medlemmer plikter å bidra til at klubbens områder til enhver tid er i orden. 

Unntak: Støttemedlemmer 

2.2. Alle medlemmer plikter å stille opp på dugnad og liknende arrangementer for 

å tilføre klubben penger. 

Unntak: Støttemedlemmer 

 

3. Medlemsfordeler 

3.1. Alle medlemmer kan benytte seg av klubbens rabattavtaler på ball og utstyr. 

3.2. Alle aktive medlemmer kan benytte seg av klubbens utstyr og områder. 

 

4. Sikkerhet 

4.1. Maske er påbudt så lenge du befinner deg inne på spilleområde. 

4.2. Løpskondom er påbudt så lenge du befinner deg utenfor spilleområde. 

4.3. Alt spillerutstyr skal være godkjent før det kan benyttes i spill. 

4.4. Markør skal ”chrones” før den kan benyttes i spill. 

 

5. Orden/oppførsel 

5.1. Ved eventuelle ødeleggelser av klubbens inventar/eiendeler, ansees det som en selvfølge 

at vedkommende som har utført udåden erstatter tapet umiddelbart. 

5.2. Alle medlemmer plikter å opptre på en slik måte at det ikke skaper ubehag for sine 

omgivelser. Dette gjelder både på våre områder og alle andre steder der klubben ved 

klubbens medlemmer er representert. 

5.3. Normal oppførsel/folkeskikk regnes som en selvfølge. Styret har ansvar for vurdering av 

overtredelse av denne reglen, samt iverksette tiltak ved regelbrudd. 

 

6. Det er ikke tillatt å medbringe klubbens utstyr ut av klubbens områder uten godkjenning fra 

styret. 

 

7. Alle økonomiske spørsmål avgjøres av styret. 

 

8. Rusmidler 

8.1. Rusmidler er ikke tillatt på klubbens områder. 

8.2. Berusede personer har ikke adgang på spilleområde. 

 

9. Brudd på reglementet 

9.1. Styret har fullmakt til å ekskludere personer inntil 2 mnd. 

9.2. Hvis det skulle være grunnlag for ytterligere ”straff”, må dette avgjøres på medlemsmøte. 

 

10. Endringer av reglementet kan kun gjøres på årsmøte/ekstraordinært årsmøte. 


