
Aktive spillere og 

trenere får  

20% rabatt 

 

 

 

Andre medlemmer 

får 10% rabatt 

 

Hvem gjelder avtalen for? 
Avtalen gjelder ikke kun seniorlag, men alle aktive spillere og trenere på alle 

aldersbestemte lag også – både på dame- og herresiden. 

I tillegg kan alle andre medlemmer av Kvinesdal IL (f.eks støttemedlemmer) 
nyte godt av avtalen gjennom rabatterte priser på oppfølging og behandling 
hos oss – det gjelder da også ikke-idrettsrelaterte skader/plager. 

Andreas Egeland vil være medisinsk ansvarlig og kontaktperson ved akutte 
eller langvarige skader på spillere i A-lagstroppen og damelag. 

Selv om Andreas er ansvarlig for denne gruppen, er oppfølging og 
behandling til rabatterte priser tilgjengelig hos alle terapeuter på klinikken. 

 



 Hvem er vi?  

 
Terapeuter:  

Ronny Risnes er utdannet Fysioterapeut i Danmark og Manuellterapeut i Australia. 

Andreas Egeland er utdannet Fysioterapeut i Danmark. 

 

 Hvor er vi?  

 
Adresse:  

Klinikken ligger midt i Flekkefjord sentrum, og adressen er Elvegaten 20 -2 etasje.  



 Hvordan bestiller jeg time?  

 

Ta kontakt med oss:  

Ved spørsmål vedrørende avtalen eller for timebestilling, ta kontakt med oss direkte på telefon 
404 78 245, send en e-post til post@stretsj.no eller bestill time selv via ONLINE BOOKING 
tjenesten på www.stretsj.no.  

Er du i tvil og ønsker mer informasjon om hvordan du skal gå frem, ta kontakt med kontaktperson i 
Kvinesdal IL på tlf 918 78 745 eller på e-post post@kvinesdalil.no.  

 

 Vilkår:  

Viktig informasjon:  

o Elektronisk medlemskort i App´en «SPOORTZ» (lastes ned i App Store eller Google Play) må 

fremvises ved første konsultasjon for å få rabatt.  

o Samarbeidsavtalen er foreløpig gjeldende frem til utgangen av 2021.  

 

 



 Idrettens Skadetelefon:  

Du kan få dekket behandlingen hos oss gjennom NFF: 

Ronny Risnes er en del av det kvalitetssikrede behandlernettverket til Idrettens helsesenter, og 

dermed idrettens skadetelefon.  

 

Dette er en tjeneste som er opprettet for å ivareta idrettsutøvere som har fått en idrettskade og 

hjelper de fortere tilbake i spill. 

 

Betaler du lisens/medlemskontingent i Kvinesdal IL er du forsikret gjennom Norges Fotballforbund 

med grunnforsikring, og du kan ha mulighet til å få dekket nødvendig behandling hos oss.  

 

Du betaler da kun en egenandel (maksimalt 1000,-kr) og får dekket resten av utgiftene (ofte opp til 

6000,- kr, men noen ganger mer - avhengig av skade)  

 

Slik går du frem:  

1. Ring idrettens skadetelefon på 987 02033 for bistand. 

2. Spiller/foresatte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no. 

3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning. 

4. Idrettens skadetelefon tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen. 

5. Idrettens skadetelefon bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk 

(som Ronny Risnes er en del av). 

6. Idrettens skadetelefon følger opp spiller til etter gjennomført behandling. 
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