Klubbreglement

Trondheim Snooker
V 1.7, 03.04.2019
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1.1

Medlemskap.
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 av personer av styret i
Trondheim Snooker.
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1.2

Kontingenter
Det tilbys kontingenter tilpasset de fleste behov. For nærmer informasjon; se
www.trondheimsnooker.org

1.3

Bindingstid
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.

1.4

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.

1.5

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.

1.6

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.

1.7

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 for mer enn én (1) måned er utestående. Ved forfalt krav kreves
det et purregebyr på kr. 63 i tillegg til det opprinnelige kravet.

1.7.1 Støttemedlemskap
Støttemedlemskap gir ingen rettigheter til spilling i klubben, og er ment å være et bidrag
til klubbens økonomi og utvikling. Årskontingenten inngår i støttemedlemskapet (12
mnd à 100 kr). Personer som ønsker å støtte klubben med et slikt medlemskap vil bli
presentert med navn ved oppslag i lokalet.
1.7.2 Prøvetimer
Det tilbys 60 minutters prøvetime før inngåelse av medlemskap. Prøvetimene skal være
avtalt med leder eller vakter i klubben før prøvetimen avholdes. Det blir tildelt et
erfarent medlem/vakt i klubben til prøvetimen, som bruker ”sjekkliste for prøvetime”
ved gjennomføringen. Navn og kontaktinfo skal inntas fra personen som har hatt
prøvetime, slik at klubben har mulighet til å opprettholde kontakten.

1.8 Endringer av ytelser.

Trondheim Snooker har rett til å forandre åpningstider og redusere eller holde stengt
dersom klubbens styre finner dette nødvendig.

3

2

Medlemsplikter

2.1

Tilgang til lokaler
Kun medlemmer i klubben har i utgangspunktet tilgang til klubbens lokaler. Ved
turneringer vil styret gi tilgang til påmeldte personer uten tilhørighet. Medlemmet har
anledning til å ta med besøkende som Pay&Play.

2.2

Medlemmer med nøkler
Styrets leder, nestleder og kasserer, samt vedlikeholdsansvarlig er ansvarlig for hver sin
nøkkel.

2.2.1 Adgangskort til Trondheim Snookers lokaler.
Medlemmer (Ungdom, Student og Voksen) for 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.
2.3

Dugnad
Klubben drives av frivillighet og er drivkraften til driften av Trondheim Snooker. Det
forventes av medlemmet å delta på dugnad for å sikre drift og klubbens evne til å utvikle
seg videre. Klubbens styre vil informere medlemmer om dugnadsarbeid via nettside,
Facebook eller oppslag i lokalet.

2.4

Orden og renhold
Det er alle medlemmers plikt å holde lokalene ryddige etter husreglene som er satt av
klubbens styre. Disse er slått opp i lokalet.

2.5

Rusmidler
Det tillates ikke bruk av rusmidler i Trondheim Snookers lokaler. Brudd på denne
regelen vil føre til utestengelse fra klubben. Personer som kan påvises synlig beruset vil
bli bedt om å forlate lokalene.

2.6

Kiosk og kioskvarer
Alle kjøp, både kontant og kort, skal registreres ved bruk av betalingsterminal (iZettle)
eller registreres for utsendelse av faktura. Det er ikke tillatt å skrive opp eller krite
varer, med unntak av TS-turneringer, NorgesCup og NM. Det skal brukes godkjente
lister ved kontantsalg.

2.7

Husregler
En beskrivelse av interne rutiner skal alltid være lett tilgjengelig i klubblokalet. Disse
rutinene viser hvordan den daglige driften av lokalet skal gjennomføres og hvilke
plikter som er fordelt på medlemmer.

2.8 Promotering av klubb
Alle medlemmer forventes å representere klubben på en god måte, være pådrivere for å
sikre et godt miljø og opprettholde klubbens gode rykte utad.
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Medlemsrettigheter

3.1

Lokale
Alle medlemmer har rett til å bruke snookerbord og utstyr tilhørende Trondheim
Snooker.

3.2

Arrangementer
Trondheim Snooker ønsker å satse på å spre snooker-interessen i Trondheim, og skal i
den forbindelse tilby arrangementer til både ungdom og bedrifter. Disse vil bli
annonsert gjennom oppslag i lokalet og på FB siden min. 2 dager i forkant til
medlemmene. Dette er en potensielt viktig inntjening for klubben, og alle medlemmer
bes om å ta hensyn til dette.

3.2.1 Bedriftsarrangement
Slike arrangementer kan måtte beslaglegge opp til 4 bord i 2-4 timer. Disse skal legges
til ukedager dersom det lar seg gjøre. Bedriftskvelder anses å være et lukket
arrangement og det gis ikke tilgang til andre medlemmer i klubben – så lenge
arrangementet varer.
3.3

Turneringer
Alle medlemmer kan delta på TS XX turneringer som arrangeres av Trondheim Snooker.
For deltagelse på større turneringer, se egne regler (Det blir gitt fortløpende
informasjon via nettside og Facebook).

3.3.1 Påmelding til turnering
Påmelding kan gjøres via e-mail, FB arrangement eller pr. telefon - til klubbens leder
eller turneringsansvarlig. Siste frist for påmelding er 36 timer før turneringsstart.
Turneringsavgift blir satt av styret til hvert arrangement.
3.3.2 Påmelding NC/NM
Deltakelse i sanksjonerte turneringer i Norgescup elle Norgesmesterskap krever gyldig
spillerlisens fra Norges Biljardforbund. Det må opprettes egen profil på deres nettside.
Alle påmeldinger til disse arrangementene skjer etter pålogging til egen bruker. Alle
spillere som representerer Trondheim Snooker i nasjonale turneringer skal ha
gjennomført Ren Utøver fra Anti-doping Norge. Bevis på gjennomført opplæring sendes
til styrets leder.
3.4

HMS
Alle medlemmer i Trondheim Snooker skal sette seg inn i gjeldene HMS – instruks.
Denne skal oppbevares synlig i klubbens lokaler. Alle nye medlemmer får instruksjoner
og en gjennomgang av HMS reglene ved inngåelse av medlemskap.

Trondheim Snooker
Org.nr.:998395712
Brøsetvegen 168
7069 Trondheim
Kontonr: 1503 28 36159
www.trondheimsnooker.org
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