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IL Kolbukameratene  Adresse:   Tlf.:    Bankforbindelse:  Org. nr.: 
 
Kai Henning Stensrud  Kolbulinna 631  61 16 70 32 (PRIV.)   Toten Sparebank  975 567346 
Leder   2847 KOLBU  90 77 26 19 (MOB.)   2050.16.27535 
 

 

AVTALE VEDR. DISPONERING AV NØKKELKORT TIL  
IL KOLBUKAMERATENES TRIMROM 

 
Ved undertegning av denne avtalen, godtar "lånetaker" IL Kolbukameratene sine retningslinjer for disponering 
av nøkelkort til idrettslagets treningsrom. 
 
Medlemmer som har betalt aktivt medlemskap (husstandsmedlemmer og enkeltmedlemmer) kan få disponere 
nøkkelkort og få tilgang til idrettslagets trimrom mot en årlig tilleggsavgift på 250,- kroner for 
enkeltpersoner og 400,- kroner for en husstand. 

 
1. Lånetaker plikter å ivareta kortet på best mulig måte, slik at det ikke blir ødelagt eller går tapt på annen 

måte. 
 

2. Lånetaker forplikter seg å følge ordensreglene som er slått opp i trimrommet. Lånetaker har ikke 
anledning til å låne ut kortet til andre personer eller til å ta med seg personer til trimrommet som ikke 
har betalt aktivt medlemskap i idrettslaget. 
 

3. Dersom en "lånetaker" blir tatt for brudd på vilkårene i pkt. 2, mister vedkommende umiddelbart sin rett 
til å disponere nøkkelkortet. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kortet blir loggført hver gang 
det blir brukt (det kan spores hvilket kort som er blitt brukt for å låse opp). 

 
4. Når lånetaker ikke lenger innehar gyldig medlemskap, skal kortet uoppfordret levers tilbake til 

anleggsleder i klubben. 
 

5. Dersom kortet ikke levers tilbake i slik stand som beskrevet under pkt. 1, godtar lånetaker å betale et 
gebyr på kr. 250,- som dekker utgiftene til anskaffelse av nytt nøkkelkort. 

 
6. Dersom lånetaker mister nøkkelkortet, plikter vedkommende umiddelbart å informere anleggsleder. 

 
 

Undertegnede bekrefter og ha mottatt nøkkelkort nr. ______, den ___/___ - 20_____ 
 

 

Undertegnedes navn (med blokkbokstaver): __________________________________________________.  
 

   
 
Ved kodeendring skal ny kode sendes på SMS/E-post til: _________________________________________.  
      Kode på kort ved utlevering: 1935E 
 

 

 

_____________________        _______________________ 
Lånetakers underskrift        Anleggsleders underskrift 

 
 
Nøkkelkort nr. _______ bekreftes tilbakelevert ihht avtalen den, ___/___ - 20____         _________(sign.) 


