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PBS Medlemskab 
Et PBS medlemskab er et personligt medlemskab og kan ikke benyttes af andre end 

medlemmet. Medlemsskabet er med løbende betaling og skal opsiges skriftligt.  

 

Du skal være fyldt 14 år for at træne i motionscenteret, dog enkelte tidspunkter und-

taget – se åbningstider i Thyhallen eller på hjemmesiden. 

 
Indmeldelse 

Ved indmeldelse betaler du løbende måned + næste måned kontant/dankort. Du skal 

medbringe kontonr. som dit abonnement fremover automatisk skal betales fra. 

Dit abonnement vil blive tilmeldt PBS – HUSK at medbringe dit Nem-id. Såfremt tilmel-

ding til PBS fejler, vil du modtage et girokort som skal betales og som du selv skal til-

melde PBS.  

 

Udmeldelse 

Ved udmeldelse skal du møde personligt op i Thyhallen og underskrive en udmeldel-

sesblanket eller sende en mail til info@thyhallen.dk. Mailen skal indeholde informa-

tion om dit navn og medlemsnr. samt oplysninger om hvornår udmeldelsen skal være 

gældende fra. 

 

- Hvis du udmelder dig senest d. 12. i en mdr. stoppes dit abonnement med ud-

gangen af indeværende måned.  

- Hvis du udmelder dig efter d. 12. i en mdr. stoppes dit abonnement med ud-

gangen af næstkommende måned. 

 

Bero-periode 

Dit medlemskab kan sættes i bero ved personlig fremmøde i Thyhallen eller du kan 

sende en mail til info@thyhallen.dk. Mailen skal indeholde information om dit navn og 

medlemsnr. samt oplysninger om hvornår bero-perioden skal være gældende fra og 

til. En bero-periode kan min. være 2 mdr. og max 6 mdr. Perioden løber altid fra d. 1. i 

en mdr. til d. 1. en i anden mdr.: 

 

- Hvis du underskriver blanketten senest d. 12 i en mdr. kan dit abonnement 

sættes i bero fra den kommende måned.  

- Hvis du underskriver blanketten efter d. 12. i mdr. kan bero-perioden først 

starte løbende måned + næste måned. 

 

OBS: 

Når den aftalte bero-periode er slut, starter dit abonnement og betaling igen automa-

tisk.  

 

 



 

Turkort 

Turkort er ikke personlige og det er muligt at dele klip med andre. Turkort købes ved 

henvendelse i Thyhallen. Efterfølgende er det muligt selv at ”tanke” nye klip på turkor-

tet via medlemssiden. 

 

Turkort er gyldig i 3 år. 

 

Deltagelse på hold 
Ved indmeldelse modtager du dit medlemsnummer og en adgangskode  

(dine initialer + dd.mdr. år), som skal benyttes når du vil tilgå din medlemsside/hold-

booking via www.thyhallen.dk  

 

Ankomstregistrering 

Når du er tilmeldt holdtræning, SKAL du ankomstregistrere dig inden holdstart. Så-

fremt du ikke ankomstregistrere, vil din plads blive tildelt et medlem som står på en 

evt. venteliste.  

 

OBS 

Du modtager ved ankomstregistrering en kvittering, som skal afleveres til holdinstruktøren 

inden holdstart. 

 

Forhindret/afbud 

Hvis du er forhindret i at deltage på det hold, du er tilmeldt, skal du ALTID huske at 

melde afbud via holdbooking eller direkte til Thyhallen på tlf.: 99 17 37 70,  

senest 3 timer før holdstart, så andre medlemmer kan få mulighed for at deltage på 

holdet.  

 

Til babysvømning er det 2 timer før holdstart. 

 

Ved manglende ankomstregistrering, udeblivelse og for sent afmelding fra holddelta-

gelse vil du blive pålagt gebyr. Gebyret opkræves automatisk. 

 

Overstående regler er gældende både for PBS, turkort og 6 & 12 mdr. medlemsska-

ber. 

 

- PBS  gebyr  30 kr. pr. gang 

- Turkort gebyr 1 klip pr. gang 

- 6 & 12 mdr. gebyr  abonnement nedsættes med 5 dage pr. gang 
Opkrævningen vil ske automatisk 

 

 

 

 



 

Venteliste 

Når du vælger at tilmelde dig en venteliste på et hold, kan du ved tilmelding selv redi-

gere varslingstid af pladstildeling ved booking. Som standard er varslingstiden af 

pladstildeling 3 timer før holdstart. 

 

Al træning og ophold i Thyhallens svømme- & motionscenter sker på eget ansvar. 

 

 

Medlemsregler for Thyhallens svømme- & motionscenter 
 
Ordensregler: 

1. Gyldig medlemskab skal fremvises ved hver træning – HUSK ankomstregistring ved hver træning 

2. PBS medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre 

3. Turkort er ikke personlige (gyldige i 3 år) 

4. AL træning og færden i og ved Thyhallens faciliteter er på eget ansvar 

5. Medlemmer skal behandle inventar ogtræningsudstyr ordentligt 

6. Almindelig god opførsel forventes af alle 

7. Alle skal rydde op efter sig selv 

8. Acceptabel påklædning under træning skal respekteres 

9. Medlemmer skal fremstå som gode repræsentanter for Thyhallens svømme- og motionscenter. Opførsel, 

der er tilskade for Svømme – og motionscenteret samt andre medlemmer tolereres ikke 

 

Regler om doping: 

1. Motionscenteret er medlem af Anti Doping Danmark, hvorfor centeret og medlemmer er undergivet 

reglerne i dopinglovgivningen 

2. Ethvert medlem skal ved forespørgsel fra denne organosaton afgive dopingtest under retningslinjer fra 

denne organissation. Doingkontrollanter fra Anti Doping Danmark kan komme på såvel anmeldt som 

uanmeldt besg 

3. Et medlem skal ved en kontrol kunne indentificere sig med bevis 

4. Nægter et medlem at lade sig teste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve 

5. Oplysninger vedr. en positiv prøve kan Anti Doping Danmark videregive til relevante samarbejdsparter og 

resuterer u udelukkelse af al idræt i 2 år 

6. Formidling af dopingmidler eller tilskyndelse til indtagelse af forbudte midler mefører, foruden karantæne 

j.f. DI.F.´s love og regler, omgående bortvisning og politianmeldelse. 

 

Regler om opsigelse og bortvisning i øvrigt: 

1. Misbrug af medlemskabet og tilsidesættelse af regler i almindelighed giver personalet ret til at opsige 

medlemskabet uden refusion af kontigent 

2. Disrespektful opførsel overfor personale og/eller medlemmer resulterer i advarsel og/eller bortvisning fra 

centerleder uden refundering af kontigent 

3. Ved en tilstrækkelig begrundet mistanke om indtagelse af ulovlige præsentationsfremmende stoffer 

bortvises medlemmet af centerleder uden refusion og kontigenter. Det samme gør sig gældende ved 

besiddelse og handel med disse stoffer 

4. Medlemmet har ret til at blive hørt i sagen, inden en evt. bortvisning finder sted, medmindre bortvisning 

er påkrævet straks 

5. Ved Mundtlig bortvisning sendes der efterfølgende en skriftlig bortvising 

 

Ved opsigelse/bortvisning uanset grund, bliver svømme – og motionscenterets øvrige samarbejdspartnere 

kontaktet 

 

 

 

 

 


