
MEDLEMSBETINGELSER 
RYSLINGE HALLENS FITNESSCENTER 

(RHF) 
§1. Medlemskabet 

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne 

fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til 

hvilken kun medlemmer af Ryslinge hallens bestyrelse har adgang. Ændringer i persondata, 

som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til 

booking@ryslingehallen.dk. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via Login på 

ryslingehallen.dk.  

 

§2. Adgangskontrol 

Alle medlemmer udstyres med en adgangsgivende låsebrik, som giver adgang til begge 

hoveddøre og fitnesscenteret.  

Såfremt man mister sin låsebrik, så skal dette meldes til booking@ryslingehallen.dk og den 

gamle spærres og en ny låsebrik udleveres mod betaling af 50,00 kr. 

Låsebrikken er personlig og må ikke udlånes til andre, hvilket medfører udelukkelse. (se §11) 

 

§3. Indmeldelse, betaling og abonnementer. 

Der kan tegnes abonnementer på h.h.v. 1, 6 og 12 måneder, og abonnementer gælder fra 

indmeldelsesdato og perioden ud. Ved oprettelse af abonnement, så tilmeldes aftalen 

automatisk betaling, som fortsætter indtil man selv stopper dette via vores hjemmeside 

ryslingehallen.dk 

 

§4. For sen betaling 

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang 

til RHF blive indstillet, og medlemskabet anses som værende opsagt, præcis som hvis 

medlemmet selv havde opsagt. Skyldes manglende betaling en forglemmelse, så kan man på 

ryslingehallen.dk genaktivere medlemskab. 

 

§5. Prisændringer 

Prisændringer meddeles via opslag i RHF og hjemmeside senest 30 dage før, 

prisændringerne træder i kraft. 

 

§6. Opsigelse af løbende medlemskaber 

Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges. 

Udmeldelse foregår via formular på ryslingehallen.dk.  

Udmeldelsen er registreret, når man modtager en kvittering fra RHF. Ved udmeldelse, så er 

låsebrikken ikke længere brugbar og den bedes derfor returneret til RHF. 



§7. Minimumsalder 

Der er som sådan ingen minimumsalder, da alder og størrelse kan variere, men det anbefales 

at man først starter når man er fyldt 13 år. Børn under 15 år må IKKE træne alene og skal 

være ifølge med en voksen (+ 18 år) 

 

§8. Helbredstilstand og personskade 

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, 

der tillader brug af træningsudstyr/maskiner i RHF og vi anbefaler derfor, at man konsulterer 

egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes.  

RHF påtager sig ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre 

besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. 

 

§9. Værdigenstande 

Opbevaring af værdigenskabe sker på eget ansvar og RHF bærer ikke ansvar for tab på grund 

af tyveri eller tingskade. 

 

§10. Ordensregler 

Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. 

Angivne ordensregler samt anvisninger givet af personalet skal altid følges. Under træning 

skal der anvendes beklædning, der ikke kan virke stødende på de andre medlemmer. Dog 

som et minimum T-shirt og shorts. Endvidere er det af sikkerhedshensyn ikke tilladt at bære 

løsthængende halstørklæder, m.m. Der må ikke trænes i udendørssko. Udstyr og faciliteter 

skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. RHF er røgfrit område.  

 

§11. Udelukkelse af medlem 

RHF kan til enhver tid – og uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab 

med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove 

tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af låsebrik, sker der 

ikke tilbagebetaling af nogen art. 

 

§12. Ændring af medlemsbetingelser 

RHF har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og 

åbningstider med to ugers varsel ved opslag i centret/hjemmeside. Alle øvrige 

medlemsbetingelser kan ændres uden varsel. 
 


