Hej!
Välkommen till Sveriges största idrottsförening.
Stora delar av vår träningsverksamhet drivs av ideellt engagerade funktionärer (ledare, tränare
och värdar), vilket gör oss unika. För att träna hos oss behöver du vara medlem i
idrottsföreningen Friskis&Svettis Hudiksvall. När du köper eller förlänger ditt medlemskap och
träningskort hos oss behöver du godkänna våra medlemsvillkor för att kunna använda ditt
träningskort.
Vår idé
Friskis idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.
Friskis&Svettis är en värderingsstyrd organisation vilket betyder att våra värderingar ligger till
grund för all vår träning och allt vi gör. Läs mer om våra värderingar på vår webbplats.
Att träna hos oss
Vårt träningsschema påverkas av tillgången på funktionärer och under storhelger samt
sommartid kan våra öppettider vara reducerade. Ibland behöver vi också stänga
anläggningar tillfälligt för underhåll och renovering. Utebliven träning av dessa skäl ersätter vi
inte. Friskis&Svettis Hudiksvall ansvarar heller inte för hinder i eller begränsning av
träningsmöjligheter som beror på omständighet utanför vår kontroll. Vi pausar eller fryser inte
träningskort. Köpta träningskort ersättes ej.** När du tränar hos oss eller vistas på våra
anläggningar är du olycksfallsförsäkrad via Svedea. Försäkringen gäller även under din resa
direkt till och från träningen. Läs mer om olycksfallsförsäkringen på vår webbplats.
Gällande träningskort
All träning på F&S Hudiksvalls anläggning ingår i priserna. Inne, ute och digitalt!
Medlemsavgift på 150 kr per kalenderår tillkommer.
Alla priser är inklusive moms.
Köper du träningskort via vår webbshop har du enligt lagen om distansavtal* 14 dagars
ångerrätt vid ej användande av varan. Köp av träningskort vid ordinarie kassa innefattas ej av
ångerrätten. Betalningen på webbshoppen kommer att ske via Swish i svenska kronor och
betalning via ordinarie kassa kan ske via de esta vanliga betalningsmedel som nns
tillgängliga idag. När betalningen är genomförd kommer ditt personkort att automatiskt
uppdateras senast inom 24 timmar gällande träningskort och medlemskap med det som
köpet avser.
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*https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtalutanfor_sfs-2005-59
**Återköp gäller endast enligt lagen om distansavtal.

