
Til våre uvurderlige medlemmer.  
Som alle nå har forstått og tatt innover seg så må vårt treningssenter etter pålegg fra 
myndighetene fortsatt holde stengt inntil nye føringer foreligger.  
Dere er viktige for oss og vi ønsker å stå klar til å ta imot treningsivrige medlemmer og 
pasienter ved første anledning. Situasjonen medfører store ringvirkninger for oss 
økonomisk og vi må forsøke å opprettholde vårt inntektsgrunnlag i denne tøffe 
perioden. Ellers kan dette som hos alle andre bedrifter påvirke vår framtidige drift. Vi vil 
gjøre vårt ytterste for å holde dere godt oppdatert på situasjonen framover.  
Vi jobber med løsninger og muligheter for stønad fra myndighetene, samt muligheter for 
å få reduserte utgifter for å sikre videre drift etter pandemien. 
Hva vil skje framover for dere som medlemmer hos oss?  

• For neste måned- april- håper vi selvfølgelig at dere opprettholder deres 
abonnement og støtter oss i denne vanskelige perioden. 

• Noen har kanskje ikke mulighet til å betale grunnet økonomiske utfordringer. Vi 
kan da tilby at abonnementet blir fryst fram til reåpning av senterert. Ta kontakt 
med oss på epost: post@reperbanen.com  

• Blir nedstengingen over 2 måneder vil vi redusere treningsavgiften vår i 
månedene fremover og håper da dere vil fortsette å støtte oss. 

• Treningsavgift med forfall i mars måned gjelder for inneværende periode og er 
allerede fakturert. Denne går derfor som normalt.  

Til våre medlemmer som opprettholder abonnementet vil vi takke dere ved jevnlig å 
legge ut treningstips, treningsprogram og øvelser på video som dere kan gjennomføre 
innen- og utendørs. Vi ønsker også å gi en påskjønnelse til våre medlemmer ved å gi ut 
treningsstrikk som kan benyttes til hjemmetrening  
(Legg igjen en kommentar under om du ønsker en strikkpakke. Gjelder så langt lageret 
rekker.) 
Inntil videre rengjør vi lokalene grundig i tillegg benytter vi muligheten til opprydding og 
klargjøring av lokalene til vi åpner igjen- da vil du møte et uhorvelig rent treningssenter, 
med det samme tilbudet som tidligere, midt i sentrum.  
Vi oppfordrer alle til å følge helsedirektoratets oppfordringer vedrørende smittevern. 
Holde deg aktiv. Hold deg frisk og ta vare på deg selv og dine i denne perioden.  
 
Med vennlig hilsen 24.mars 2020 
fysioterapeutene ved Reperbanen fysioterapi og trening AS.  
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