
Avtale – Adgangskort – Tromsø Klatreklubb (TKK) 

Adgangskort som gir adgang til TKKs klatreanlegg i TTKs idrettshall (Tennis hallen) i Dramsveien 200, Tromsø, kan 
tildeles følgende som har sportslig aktivitet i hallen: 

 Medlemmer i TKK, 15 år eller eldre. For at barn under 18 år skal disponere kort, må foresatte signere som 
ansvarlig. De foresatte vil være ansvarlige i samsvar med pkt 1-12 nedenfor. 

 Kursholdere, instruktører og liknende som har avtale med TKK 

Den som mottar slikt adgangskort (mottaker) er innforstått med: 

1. At en forutsetning for å disponere nøkkelkort er at mottaker har betalt all forfalt leie og alle avgifter til 
TKK. Nøkkelkort kan bli inndratt ved uoppgjort gjeld til TKK. 
 

2. At mottaker har satt seg inn i de brannforskrifter som gjelder for hallen, bruk av brannsentral, 
brannslukningsutstyr, identifisering av aktivert branndetektor, bruk av rømningsveier og at sistnevnte skal 
holdes fri for hindringer av mottaker. 

 
3. At bruk av nøkkelkort loggføres av TKK og TTK (Tromsø tennisklubb). 

 
4. At mottaker skal ha gyldig brattkort eller nordisk ledkort før adgangskort utstedet. 

 
5. At Tennis-hallen vil være overvåket av kamera. 

 
6. At det er kun er registrert mottaker av kortet som kan benytte det, og at kortet ikke kan lånes ut til andre. 

 

7. At kortet kun brukes for å gi mottaker, og andre betalende brukere, adgang til anlegget. Andre kan ikke gis 
adgang uten avtale med TKK.  Det skal ikke foregå organisert aktivitet uten forhåndsgodkjenning fra TKK. 
 

8. At mottaker er ansvarlig for det eventuelle tap TKK eller TTK  måtte lide som følge av at kortet kommer på 
avveie eller blir misbrukt. Meld straks fra til  Tromsø Klatreklubb om inngangskortet skulle komme på 
avveie. Nytt kort vil koste kr 100,- 
 

9. At mottaker er ansvarlig for eventuelle tap for TKK eller TTK måtte lide som følge av hærverk på bygg eller 
inventar utført av mottaker, eller personer mottaker har gitt adgang.  
 

10. At det forventes ansvarlig og sikker adferd under opphold og klatring i anlegget og i bygget for øvrig. 
 

11. At mangler eller problemer med anlegg og utstyr skal meldes til TKK. Oppslag vil henge i hallen med 
oppdatert kontaktinformasjon. 
 

12. At hærverk utført av andre skal meldes til TKK eller TTK. 
 

13. At mottaker setter seg inn i bruk av lys i hallen og plikter å slukke alle lys hvis man forlater hallen tom, og 
forsikrer seg om at ytterdøra er låst når man forlater hallen. 
 

14. At mottaker er kjent med at ved misbruk av kort vil føre til: 
1. Advarsel 
2. Ved gjentatte forseelser; utestengelse 

 
Det inngås herved avtale om tildeling av nøkkelkort til :  
 
 
……………………………………………………………………… Tromsø dato: ………………………………. 
Mottakers navn (BRUK BLOKKBOKSTAVER)  

Mottaker (signatur) For Tromsø Klatreklubb (signatur) 


