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Actic Norge AS  

v / Actic gym & bad Porsgrunn 

Kjølnes ring 60 

3917 Porsgrunn 

 

Herøya industripark bedriftidrettslag  

Org: 971 322276 

Adresse: Hydrohallen pb 21 

Kontaktperson: Jan Olav Strømsvaag 

 

KLUBBAVTALE FOR TRENING HOS ACTIC NORGE AS 

Det bekreftes herved at det er inngått bedriftsavtale for trening mellom Herøya 
industripark bedriftidrettslag og  Actic Norge AS avd Porsgrunn. Tilbudet gjelder for våre 
24 avdelinger fra Alta i nord til Kristiansand i sør. 

 

Treningsmetode      

For oss i Actic er det viktig at alle føler seg velkommen og finner en treningsform som 

passer for dem. Derfor har vi et bredt utvalg av treningsformer. Ved alle treningssentrene 

våre kan du trene både styrke og kondisjon på mange forskjellige måter.  

Med våre effektive treningsmetoder trenger ikke treningen ta så mye tid for at du skal 

komme i form. En halvtime to til tre ganger i uken er tilstrekkelig for å gi et godt grunnlag. 

Ved de fleste av treningssentrene våre får du også tilgang til trening i en svømmehall. 

Denne bredden gir deg mange muligheter for å variere treningen. 

Vi håper at vi kan inspirere deg til å trene regelmessig og nå målene dine. Når du har det 

bra, har vi det også bra. 
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Betingelser for avtalen 

Tilbudet innbefatter en rabattert pris hvor medlemmet enten dekker kostnadene selv, 
eller at klubben sponser deler eller hele medlemskapet. 

Våre treningssentre i tilknytning til badeland/svømmehall, slik at man kan trene styrke og 
kondisjon både i treningssenteret og i svømmehallen på et og samme medlemskap.  

 

Medlemskostnad: 

Medlemspris   315 kr/mnd  
Rabatt  31,5 kr/mnd 
Bedriftpris  283,50  kr/mnd  

Fri innmelding (kr 300,-) 

Den ansatte gjør opp for sitt medlemskap i sin helhet. 

 

Dersom man i tillegg ønsker tilgang til vårt nye 1700 kvm store treningssenter i 
Storgata 38  i Oslo, må man oppgradere medlemskapet sitt med 65 kr/mnd, og vil 
her få et veldig utvidet treningstilbud. 

 

   

Partene forplikter seg til: 

• Herøya industripark bedriftidrettslag vil markedsføre klubbavtalen for alle sine 
medlemmer og ansatte eksempelvis gjennom e-post, intranett eller hjemmeside. 

• Herøya industripark bedriftidrettslag forplikter seg til å gi Actic Norge AS beskjed 
dersom kontaktpersonen endres 

• Actic Norge AS vil motivere  og engasjere klubbens medlemmer til trening, og vil yte 
sitt ytterste i veiledning både individuelt og i grupper. 
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Medlemsbetingelser (utdrag) 

• Hvert enkelt medlem må undertegne personlige medlemskontrakter  

• Medlemskapet tegnes i resepsjonen på gymmet 

• Klubbmedlemskap eller dokumentasjonfr a klubben må vises ved undertegnelse av 
medlems kontrakt for identifisering 

• Dokumentasjon vedrørende ditt medlemskap i klubben  

 må fremvises på treningssenteret en gang pr. år, eller etter avtale.Et 

påminnelsesbrev vil bli sendt deg vedrørende dette. 

Dersom dokumentasjon  ikke fremvises innen fristen som fremkommer i 

påminnelsesbrevet, endres AvtaleGirotrekket til dagens ordinære pris. 

• Bindingstid pr.medlem er på 12.mnd 

• Medlemskapet gir fri tilgang til treningssenteret/svømmehallen innenfor åpningstidene. 

 

 

Sted/dato 

 

Arnt Karlsen                                                       Kontaktperson: Jan Olav Strømsvaag 

Daglig leder 

Actic gym & bad Porsgrunn                                 Herøya industripark bedriftidrettslag  

 

 


