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Refusjon av betalt treningsavgift, baneleie og medlemskontingent 

1. Innledning 

Utbruddet av Coronaviruset og de tiltak myndighetene og idretten iverksetter som følge 

av situasjonen avstedkommer en del spørsmål knyttet til klubbenes håndtering av 

treningsavgifter, bane-/anleggsleie og medlemskontingent som er forskuddsbetalt 

(typisk betalt med virkning ut sesongen/året). Nedenfor følger en oppsummering av 

våre rettslige vurderinger i den forbindelse samt et innspill knyttet til håndtering av 

spørsmålene.   

 

2. Rettslige vurderinger 

2.1 Innledning - generelt 

Dersom treninger/konkurranser eller andre aktiviteter må utsettes eller avlyses med 

bakgrunn i utbredelsen av Coronaviruset, så vil dette normalt anses som en force 

majeure situasjon. Dette gjelder tilsvarende for stenging av idrettsanlegg. I en slik 

situasjon suspenderes klubbens leveringsplikt (dvs treningen/konkurransen/ 

idrettsanlegget) så lenge hindringen vedvarer. Når så force majeure situasjonen 

opphører, vil klubbens plikt til å levere sine ytelser gjeninntre, men det forutsetter 

naturlig nok at ytelsen i det hele tatt kan leveres.  

 

2.2 Refusjon av treningsavgifter 

Mange klubber fakturer treningsavgiften tidlig i sesongen/semesteret, hvilket 

innebærer at klubbene får forskuddsbetalt for den «treningstjenesten» som skal 

leveres, dvs tilrettelegging og gjennomføring av treninger. Dersom klubben ikke kan 
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levere sin tjeneste som følge av en force majeure situasjon, vil dette som utgangspunkt 

gi medlemmet krav på refusjon med bakgrunn i prinsippet om «ytelse mot ytelse». Når 

det gjelder forskuddsbetalte treningsavgifter, vil dette etter vår vurdering innebære at 

medlemmet som utgangspunkt har rett til et forholdsmessig prisavslag basert på 

antallet treninger som da ikke «leveres» av klubben. Dersom klubben har tatt forbehold, 

kan dette imidlertid stille seg annerledes, jf. nærmere om dette nedenfor i punkt 3. 

 

2.3 Refusjon av baneleie 

Mange klubber fakturerer baneleie tidlig i sesongen/semesteret, hvilket innebærer at 

det også her foretas en forskuddsbetaling. Dersom banen må stenges med bakgrunn i 

en force majeure situasjon slik at leide timer ikke kan benyttes, vil dette etter vår 

vurdering måtte behandles på lik linje med forskuddsbetaling av treningsavgifter, jf. 

punkt 2.2 ovenfor. 

  

2.3 Refusjon av medlemskontingent 

I likhet med treningsavgifter og baneleie så faktureres medlemskontingenten gjerne 

delvis forskudds- og etterskuddsvis. Hvor vidt medlemmene kan kreve refundert 

medlemskontingent som følge av en force majeure situasjon er ikke behandlet i 

idrettens regelverk, men vår vurdering er at medlemmene ikke kan kreve refundert hele 

eller deler av medlemskontingenten med bakgrunn i en force majeure situasjon. Mange 

av de rettighetene medlemmene oppnår gjennom medlemskapet vil i stor grad bestå 

uendret, og det vil etter vår oppfatning også fremstå urimelig dersom medlemmene 

skulle kunne kreve refusjon/avkortning i medlemskontingenten. Dette harmonerer også 

godt med gjengs oppfatning om at et medlem ikke kan kreve refundert (deler av) 

medlemskontingenten ved utmeldelse i løpet av medlemsåret. 
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2.4 Ansvarsfraskrivelser 

Dersom klubben har fraskrevet seg sitt ansvar for refusjon i sine vilkår for 

treningsavgift/baneleie mv, må det vurderes om en slik bestemmelse er gyldig (rettslig 

bindende for kunden/medlemmet). Konkret blir da spørsmålet om den aktuelle 

klausulen er rimelig, særlig sett hen til de rettigheter en forbruker (som medlemmet og 

normalt kunden vil være) innehar etter prinsippene i forbrukerkjøpsloven og øvrig 

lovgivning. Det er derfor nødvendig at klubbene foretar grundige vurderinger av sine 

(eventuelle) bestemmelser om dette før en beslutning om refusjon/ikke-refusjon tas, jf. 

nærmere om dette i punkt 3 nedenfor. En standard formulering om at «innbetalt 

treningsavgift refunderes ikke» eller tilsvarende formulering hva gjelder baneleie vil 

neppe stå seg i en slik sammenheng. Dersom klubben eksplisitt har fraskrevet seg 

ansvaret for tilbakebetaling av for eksempel treningsavgift i forbindelse med en force 

majeure situasjon, vil klubben stå sterkere juridisk, men det må uansett foretas en 

konkret vurdering av om en slik klausul fremstår rimelig i den gitte situasjonen.  

 

3. Force majeure-klausul 

Som angitt i punkt 2.4 så vil en bestemmelse om ansvarsfrihet ved force majeure måtte 

vurderes konkret med tanke på om den er gyldig eller ikke. For å bøte på den urimelighet 

et medlem eller kunde muligens vil oppleve ved at han/hun ikke får refundert 

avgiften/vederlaget ved en force majeure situasjon, så kan det for eksempel etableres 

en ordning som innebærer at medlemmet/kunden gis en form for tilgodelapp/gavekort. 

Dette vil være hensiktsmessig både av goodwill-messige årsaker og med tanke på 

«rimelighetsvurderingen» dersom et medlem eller kunde likevel skulle kreve refusjon 

som følge av utsettelsen/avlysningen. 
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4. Praktisk håndtering 

Situasjonen med Coronaviruset og dets innvirkning på idretten og samfunnet for øvrig 

er ekstrem. På denne bakgrunn, og også i tråd med idrettspresidentens oppfordring til 

foreldre og andre om å vise solidaritet med idrettslagene, vil vi anbefale idrettslagene å 

anmode sine medlemmer og kunder om ikke å kreve refundert forhåndsbetalte 

treningsavgifter mv eller baneleie o.l. Dette kan eventuelt kombineres med en 

oppfordring om at de som eventuelt vil kreve refusjon må varsle dette innen en gitt 

tidsfrist slik at klubben kan ta stilling til hvilke grep som må gjøres i forhold til ansatte 

mv. 
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