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Vilkår	Norges	Pole	Sport	Forbund	–	Klubbmedlemskap	
	

Hvem	kan	bli	medlem?	

1. Polestudio i Norge 
2. Pole sport lag som ønsker å konkurrere i Norgesmesterskap i pole (“NM”)  

	

Medlemsfordeler	

1. Som medlem vil din klubb listes på NPSF hjemmeside  
2. Klubben kan konkurrere som idrettslag under NM. Alle medlemmer i laget, inkludert 

trener eller coach, må også være ordinære medlemmer i NPSF for å kunne delta i 
NM. Se vilkårene for ordinært medlemskap: https://www.polesportnorge.org/bli-
medlem 

3. Mulighet til å samarbeide med NPSF for å holde International Pole Sports Federation 
(“IPSF”) kurs og NPSF workshop i sitt lokalet  

4. Bruk av NPSF logo på sin hjemmeside og sosiale medier   
5. Reklamering av klubbs kurs og workshop gjennom NPSFs nyhetsbrev og sosiale 

medier opp til fire ganger i året fra januar til desember, så lenge det ikke innebærer 
produktsalg, NPSF kan ikke promotere ‘exotic’ pole dance kurs eller timer med heels 

6. Gratis tilgang per klubb til faglige webinarer: 3 plasser per klubbmedlem per webinar  
7. Nyhetsbrev fra NPSF  
8. Forslag til NPSF for endringer i vilkårene for klubbmedlemskap  

	

Krav	

Klubbdrift  

1. Alle klubbmedlemmer plikter å jobbe mot antidoping. Klubben kan bruke Antidoping 
Norge og regler fra IPSF som veiledning  

2. Alle klubbmedlemmer plikter å innrette seg etter NPSFs retningslinjer for klubber 
3. Alle klubbmedlemmer plikter å jobbe mot diskriminering. Klubbem kan bruke IPSFs 

Gender Equality Policy og Equality Policy som veiledning: 
http://www.polesports.org/about-us/document-policies/ 

4. Klubben plikter å informere medlemmer om sine retningslinjer 

	

Retningslinjer	

Treningslokalet  

All trening og kurs som holdes av klubben må være i lokaler som tilbyr nødvendige utstyr for 
pole sport og følger de følgende retningslinjene:   

Generelt krav  

1. Lokalene må ha prosedyre ved brann, skader eller uhell  
2. Utfylling av skadeskjema innbefattes i nødvendige tiltak 
3. Brannslukningsapparat må være lett tilgjengelig og skilktet i lokalet 
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4. Førstehjelpsutstyr må befinne seg lett tilgjengelig i lokalet 
5. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig for alle som benytter lokalet 
6. Ansvarsfraskrivelse ifht egentrening uten trener eller coach 
7. Barn og unge som trener hos klubben skal møte et trygt, alkoholfritt, røyk-og-snusfritt 

miljø 
8. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, 

livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming 

 

Stenger og utstyr  

1. Studio kan kun benytte godkjente stenger. Godkjente merker innbefatter X-Pole, Sun 
Pole, Lupit, og Gym Pole. NPSF kan vurdere nye merker som ikke er nevnt i listen 
overfor 

2. Stengene må være skadefri og ikke mangle deler eller skruer  
3. Stenger over 3-meter høye må ha fast takfeste 
4. Avstand mellom hver stang bør være minst 1.5 meter. Det bør også være avstand 

minst 1.5 meter mellom stenger og veggen eller andre objekter i lokalet 
5. Utstyr til å montere/demontere stenger må oppbevares i lokalet 
6. Stengene må vaskes med sprit eller desinfeksjon mellom bruk, før og etter timen  
7. Falldempende bør være tilgjengelig. Matter bør være minimum 4 cm tykk. Matter bør 

festes eller ikke ha en glatt bakside for å hindre at den beveger seg 
 

Sertifisering og kurs 

1. Klubben plikter til å kun benytte seg av sertifiserte instruktører i sin undervisning av 
pole sport. Godkjente sertifiseringsprogram: IPSF Pole Sport Coaching, XPERT Pole 
Fitness, elevatED, Spin City Instructor Training, It’s Pole Art. NPSF kan vurdere nye 
kurs som ikke er nevnt i listen overfor 

2. For å kunne være godkjent coach under NM må man ha godkjennelse fra IPSF  
3. Dans og andre treningstimer utenom pole innbefattes ikke i NPSF sitt ansvar 
4. Alle instruktører må ha gjennomført førstehjelpskurs. Dato for gjennomført kurs bør 

ikke overskride to år forut dagens dato 
5. Dersom klubben underviser aerial-hoop eller silks, kreves kurs i rigging av dette. 

Fester må jevnlig belastningstestes til å tåle minst 10x kroppsvekt og falldempende 
matter benyttes ved all trening av dette. Dette kravet er ikke obligatorisk for året 2019 
fra januar til desember 

6. Dersom klubben underviser barn under 16 år kreves særskilt sertifisering. Dette 
kravet er ikke obligatorisk for året 2019 fra januar til desember 

 

Dokumentasjon  

1. Klubber plikter å lagre informasjon om sine medlemmer og ansatte i henhold til 
GDPR 

2. Ansvarsforsikring kreves som et absolutt minimum 
3. Om klubben drives som enkeltpersonforetak, kreves individuelle forsikringer for 

eksterne trenere 
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Innmelding	og	utmelding	

1. All nødvendig dokumentasjon må vedlegges søknad ved innmelding 
2. Medlemskapet gjelder for inneværende år (jan-des). Faktura sendes ut ved 

innmelding. Melder man seg inn i november, får man faktura i januar 
3. Medlemskapet gjelder frem til du selv sier opp medlemskapet. Vi vil sende ut ny 

faktura i starten av hvert år. Ønsker du å si opp medlemskapet må du sende 
oppsigelse på en e-post til: medlem@polesportnorge.no 

 

Betaling/Kontingent		

1. Medlemskontingenten er 500;- per år per klubb. Dersom klubben har flere 
treningslokaler må klubben registrere og søke for godkjennelse av alle lokalene 

2. Faktura vil bli sendt i starten av hvert år og gjelder for inneværende år og/eller så fort 
søknad godkjennes. 

3. Nytt medlem: Om kontingent ikke blir betalt innen 90 dager etter påmeldingsdato vil 
din klubb bli merket som 'utmeldt' og din faktura krediteres. Ønsker man likevel å bli 
medlem må man melde seg inn på nytt og alle skyldige kontingentene må betales.  

4. Betalt kontingent refunderes ikke, uansett om klubben velger å melde seg ut før 
medlemskapet er utløpt eller blir utestengt. 

5. Klubb som ikke fullfører et eller flere krav fra NPSF vil bli utestengt. For å kunne bli 
medlem igjen må klubben sende inn søknad på nytt. 

  

Søknad		

1. Søknaden er gratis. Du får svar innen fire uker om søknaden blir godkjent eller ikke 
2. Dersom søknaden ikke blir godkjent, koster det 100;- for å sende inn en ny søknad 
3. Dette gjelder klubb med sitt eget treningslokale:  

a. Kopi av forsikringsdokumenter  
b. Beskrivelse av sikkerhetsrutiner  
c. Beskrivelse av brannvernrutiner  
d. Bevis av sertifisering innen poleundervisning og førstehjelp  
e. Liste over antall stenger inkl. produsent, høyde, feste  
f. Foto av lokale, spesielt stenger, utstyr og fester, brannslukkingsapparat og 

andre ting påkrevd i retningslinjene 

Dersom klubben ikke har sitt eget treningslokale, må klubben legge bevis på at 
treningsaktiviteter til klubben drives på et lokale som er godkjent av NPSF 

 

Siste endret 15. mars 2019 

 


