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1. Medlemskap 
 

Träning: I medlemskapet ingår träning i Stark Idrottsförening enligt schema. Under vissa tävlingshelger, röda 

dagar och under sommaren kommer schemat att reduceras. Som medlem i Stark Idrottsförening godkänner jag 

föreningens värdegrund och villkor för medlemskap. 

 

Vid tecknandet av medlemskap och i januari månad varje år betalas en avgift på 100kr som går till försäkringen 

hos förbundet. 

 

Vi använder bilder och videos från träning och tävling för att marknadsföra vår verksamhet i reklam, på 

hemsidan och i sociala medier. Om inget annat meddelas så innebär tecknandet av medlemskapet att du 

godkänner att foton och videos på dig används i detta syfte. 

 

Dina uppgifter lagras i medlemsregistret och närvarosystemet. När dina uppgifter lagts in i systemet kan du själv 

ändra dem genom att skapa dig en inloggning med samma mail du angett (för vuxna medlemmar) eller 

förnamn.efternamn (för medlemmar i barngruppen). I systemet kan du själv ange vilken information från 

klubben du vill ta del av i mailutskicken från klubben. 

 

När du avslutar ditt medlemskap hos oss så raderas dina uppgifter automatiskt efter 12 månader. Du kan 

kontakta oss på info@starkif.se om du vill få hjälp att ändra något i dina uppgifter eller ta bort information. 

 

Tävling: Vid tävling i Sverige så anmäler sig Stark IFs medlemmar för klubben Stark. Obligatoriskt vid tävling 

är Starks logga på dräkten. Vid internationella tävlingar representerar Stark IFs medlemmar teamet Checkmat 

och förväntas då även ha denna logga på dräkten. 

 

 

 

1.1 Barn 

 
Träningsavgiften för barn betalas per termin. Datumet för terminen syns i träningskortet som du köper. I 

terminsavgiften ingår ordinarie träning enligt schema, men inte läger eller träning under sommaren.  

 

 

 

1.2 Vuxna 

 

Medlemskapet kan frysas vid skada, graviditet eller annan särskild omständighet. Medlemskapet kan överlåtas 

med återstående bindningstid till någon annan till en avgift på 200kr. Uppsägning av avtal sker på mail till 

info@starkif.se. 

 

Autogiro: 

 

Månadsbetalningen sker i förskott och dras mellan den 26-27:e varje månad från ditt konto. Genom tecknandet 

av avtalet godkänner du belastning av kontot varje månad enligt angiven träningsavgift och villkoren för 

betalning.  

 



Vid misslyckande av månadsdragning kan avgiften betalas i butiken via din medlemssida. Kontakta oss för att få 

hjälp. 

 

Autogiro bundet ett år innebär att bindningstiden för avtalet är ett år (12 månader). Efter bindningstiden gäller 

30 dagars uppsägningstid. Avtalet kan när som helst avslutas genom inbetalning av resterande månadsavgifter 

för bindningstiden. Efter att bindningstiden löpt ut fortsätter dragningarna ske varje månad tills du väljer att 

avsluta medlemskapet. 

 

Autogiro bundet tre månader innebär att bindningstiden för avtalet är tre månader. Efter bindningstiden gäller 

30 dagars uppsägningstid. Avtalet kan när som helst avslutas genom inbetalning av resterande månadsavgifter 

för bindningstiden. Efter att bindningstiden löpt ut fortsätter dragningarna ske varje månad tills du väljer att 

avsluta medlemskapet. 

 

Halvårskort eller årskort har giltighetstiden ett halvår eller ett år och gäller från datumet du köper det. Om inget 

nytt träningskort köps när ditt träningskort går ut så avslutas ditt medlemskap och dina uppgifter raderas från 

vårt system automatiskt efter 12 månader.  

 

Träning: 

 

Stark IF och våra instruktörer har en god relation med andra klubbar både i landet och i världen. Brasiliansk jiu 

jitsu är en idrott såväl som en social sammankomst och vi vet att genom sporten skapas relationer utöver 

klubbgränserna. Stark IF har inga regler mot träning på andra klubbar. För de medlemmar som tävlar för 

klubben förväntar vi oss att träning på annan klubb sker i dialog med våra instruktörer. 

 

För att stärka klubbens varumärke och teamkänsla tar Stark IF fram dräkter, loggor, t-shirt och dylikt som finns 

till försäljning. Utöver tävling finns inget krav på klubbens märke på dräkten, även om det uppmuntras. Däremot 

önskar Stark IF att medlemmar inte tränar med en annan klubbs märke på dräkten i Stark IFs lokaler, med 

undantag från de klubbar som också tillhör teamet Checkmat. Vid osäkerhet på dessa punkter kan 

instruktörsgruppen hjälpa till. 

 

 

2. Köp 

 
Stark IF är en idrottsförening befriad från moms, och alla varor och tjänster som köps via shopen betalas utan 

moms. 

 

2.1 Varor 

 
De varor som köps i webshopen hämtas på klubbens adress i samband med träningstid. Om inget annat är 

meddelat så ska varan finnas i lager. Vid förbeställningar av varor kommer du få information om vad som gäller 

för den produkten och när den anländer. 

 

Enligt distansköpslagen har du rätt att ångra ditt köp i upp till 14 dagar. Detta gäller fysiska produkter som inte 

är livsmedel. Det gäller inte för bokning av de kurser/event som vi arrangerar eller digitalt material så som 

instruktionsvideos. För frågor om detta kontakta oss på info@starkif.se 

 

2.2 Läger/event 

 
Vid bokning av läger eller event hos Stark IF gäller ej ångerrätten enligt distansköpslagen. Om lägret/eventet 

inte kan genomföras har du rätt att få tillbaka din avgift eller behålla din betalning tills lägret kan bokas om. Du 

kan sälja din plats till en annan, kontakta info@starkif.se (eller annan arrangör om det anges) för att meddela 

vem som har tagit över din plats och kontaktuppgifter till denna. 

 

mailto:info@starkif.se

