
Kategori Period Typ av avgift Avgifter

Alla (ej de som betalar för 1 gång a 120:-) t o m 31 jan 2024 Medlemsavgift, betalas bara en gång/år 300:-/ 7 dagars träning ingår*)

Vuxen >18 år, har jobb  Idag -->31 aug -23 Träningsavgift, arbetande; skattefri motion, 6 mån 2400:- (exkl. medlemsavgift 2100:-)

Vuxna >18 år, har jobb; ett år  Idag -->31 jan-24 Träningsavgift arbetande; skattefri motion, 1 år 4400:- (inkl. medlemsavg. -23/24)

Stud. med stud. leg, arbetslösa  Idag -->31 aug -23 Träningsavgift studerande från 16 år alt. arbetslös 1700:- (exkl. medlemsavgift 1400:-)

Grå Pantrar (60+are), Parkinsonsjuka…  Idag -->31 aug -23 Träningsavgift vaccinerad pensionär, Parkinsonsjuk 1700:- (exkl. medlemsavgift 1400:-)

Enbart tävlingsboxare  Idag -->31 aug -23 Träningsavgift, tävlingsboxare (spec. uttagen grupp) 300:- (inkl. medlemsavgift 2023)

Diplomare (10 upp till och med 17 år)  Idag -->31 aug -23 Träningsavgift, begränsat antal träningstillfällen 900:- (exkl. medlemsavgift 600:-)

Endast hemmaträning, Parkinson m fl (IDPD)  Idag -->31 aug -23 Endast träning via Internet 990:- (exkl medlemsavgift 690:-)

1 gång, medlemsavgift behöver ej betalas 1 gång Engångsavgift (exempelvis prova på ett pass) 120:-

Personlig träning 1 person, 2 pers +50% hela året Personlig träning, enl överenskommelse 500 - 800:-/pass

Obligatorisk förbokning, kräver att träningsavgift har betalts. Ingen gratis provapåträning.

*) Ny medlem, anmäld via via Internet, betalar 300:-. Gäller även som träningsavgift i 1 kalendervecka. Förbokning då möjlig. 

 OBS. Enl årsmötesbeslut återbetalas - oavsett skäl -  inte  inbetald medlems- eller träningsavgift

Alla är olycksfallsförsäkrade. Tränande får gärna hjälpa till med golvsopning, övr. städning samt reparationer efter varje pass!

info@narva.com     www.narva.com    tfn: 070-3778191 (vidarekopplas, låt det ringa)

Betalning BG 5590-0153; Swish 1233440518, kortterminal på klubben eller kontant. Kvitto? - säg till.

Träningspaket (tandskydd + lindor) ej nödvändigt 

första gången, men kanske andra…

Avgifter i Narva BK till 31 aug 2023
Vi delar på medlems- och träningsavgiften. Medlemsavgiften löper per helt kalenderår (dvs t o m 31 jan 2024).

Ny medlem? Anmäl dig via hemsidan -> TRÄNA-> Medlemskap.  Betalning BG 5590-0153; Swish 1233440518, kortterminal eller kontant. Kvitto? - säg till.

Vid sparring skall lindor+tandskydd ALLTID användas--- Lindor 90:-;  Tandskydd 55:-

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/personalvardsformanmotionochfriskvard/skattefriaformaner.106.15532c7b1442f256baeecf6.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/personalvardsformanmotionochfriskvard/skattefriaformaner.106.15532c7b1442f256baeecf6.html
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