
 

 

Kristiansand Hundeklubb 
Styremøte 11. Mars 2020 

Til stede: Synnøve, Kristin, Maiken og Anne Mette 
 

Ikke til stede: Kine Renate og Marthe  
 

Sak nr: Tekst:  Ansvarlig: 
 Økonomi: 

Fremdeles bra. 
 
Vipps 
Oppfordrer folk til å spesifisere hva det gjelder når de betaler med 
Vipps. Ved kursavgifter osv. oppfordrer vi til å betale på nettbank. 
 

 
 

 Innetrening – vi må hente utstyret før NKK Agder, grunnet Korona 
så ble det utsatt og hentet uken etter og bragt til Strømme 

 
Synnøve/Rakel 

 Søknad om nytt Agility utstyr 8 lite line hopp hinder fra Galikan 

1400kr, 5 m ca 3000kr + 3 m tunnel2800 kr, flere sekker kr 299,- 

med logo, + logo til tidligere til sekker.  

 
Maiken 

 Hjemmesiden 
Holde hjemmesiden oppdatert til enhver tid. Her bør vi ha en eller 
to som har ansvaret. 
 

 
Styret 

 UiA Studentskipnad App–oppdateringer av appen med kurs og 
treninger i klubben.  
 
 

 
Maiken 
 
 
 
 

 Facebooksida 
Vi trenger et festet innlegg med retningslinjer:  
- ikke politiske innlegg 
- tillatt med hunder som er savnet/funnet 
- Kardemommeloven gjelder 
- admin sletter upassende innlegg og kommentarer 
- få en mere sprudlende Facebook side 
- Ha en som legger ut resultater fra Agilirty, LP til EN eprson, slik at 
vedkommende kan legge det ut for klubbens medlemmer Når man 
legger ur, så vil Kristiansand Hundeklubb arrangere tur… Ikke JEG.. 
og at man skriver under med navnet sitt. 
 

 
 

 Lydighetsutstyr – neseprøver gjenstår å bestille, kan bestilles 

hos Flakkefoss kennel 

 
Irene/Lydighetskomi
teen 

 Nøkler 
Vi fyller ut nøkkelskjema, og legger det i arkivskapet i kiosken. 
Merker hver nøkkel med sprittusj. Ekstranøkler legges i 
sikringsskapet.  
Må innhente nøkler fra Marthe og Kine Renate 
 

 
Synnøve 

 Agilitykomiteen- setter opp nytt helgekurs i AG til våren med 

Ole Kristoffer Sagløkken 23.-24.Mai 

 

 
Maiken 



 

 

 Nettbrett / PC med simkort til stevne – sjekk pris. Ved bruk av 

PC og ha et mobilt bredbånd i tillegg.  Vi sjekker litt rundt på 

priser.  

 

 
 
Synnøve 
 
 

 
 

Vårens kurs 

Valpekurs tirsdager 5 stk / Steinar 
Valpekurs torsdager 2 stk/ Trine og Britt Elin 
Bronsemerke kurset 2 stk 
Agility hinderinnlæring 20.mar flyttet til 05. juni - fullt 
Agility Hinderinnlæring 17.apr 1 stk, overflyttet til 05.juni 
Nybegynner kurs 1stk, kansellert, kurs deltaker trakk seg 
  
Opprinnelig kursstart er 14. og 16. april – utsatt til 05.Mai og 
07.Mai. 
 
 
 

 

 Natur og Miljø 
søke om sponsing fra Natur og Miljø 

Synnøve 

 Bestilling av Anicura til AG helgekurs og Årsmøte   
Synnøve 
 
 
 

 Kursdeltaker liste 
Sende/levere kursdeltaker liste til instruktørene 

Synnøve/ (Rakel) 

 Oppmøte ved kurs start 
En fra styret ønsker velkommen ved oppstart av kursene. 

 

 

 Kursbevis 

 
 

 Dugnad; 
Dugnaden 1.apr er utsatt inntil videre 

 

 Musefeller i boden 
Legge ut musefeller i boden 

Synnøve/ men Anne 
Mari har tatt over  

 Skru på vannet før kursstart 
 

Kristin  

 Lydighetsstevne 2020 
Det blir Lydighetsstevne på Strømme 14. Juni 
Stevnekomiteen består av: Trine, Irene og Anne Mette   

 
 

 Agilitystevne 2020 
Det blir Agilitystevne 20.-21. juni på Sukkevann.  
Stevnekomité består av: Marit, Karoline, Beate og Maiken 
 

 
Synnøve 

 NKK Årsmøte 16.apr er avlyst   
Info 

 
 

Klubbmesterskap i Lydighet- utsatt til våren. 

 

 
Anne Mette 

 Instruktør 
Sette opp Veslemøy Gundersen som instruktør på hjemmesiden 
 

 
Synnøve 

 Brukshundkomitee 
Det er svanet en brukshund del i klubben, eks holde kurs, leie inn 
folk til foredrag 

 
 
 



 

 

 

 Orden opp banen 
Fjerne gress/vegetasjon for utvidelse av bane, grusing med fin grus 
og fiksing av vegen forbi klubbhuset, Arbeid og levering av 4-5 lass 
grus pris 25.000 kr for 4 lass/ for 5 lass 28.125 kr, inkludert moms. 
Avregnes etter medgått grus. 
Mvh Leo Iversen/Justvik Maskin 
 

Synnøve 

 Lp-stevne 2021 

Søke om nytt stevne i 2021 

 
Synnøve 
 

 Agility Stevne 2021  
Søke om nytt stevne i 2021 

 

 Årshjulet 
Ligger på FB KHK Styret siden  

 

Fra Årsmøte 
11.Mars 

Eventuelt  

 

• Langsiktig plan for å få med «sofa-sitterene» 

o Felles tur (det har vært fellestur i regi av 

klubben før). 

o Felles tur med bånd. 

o Felles tur med instruktør som kan være 

«behjelpelig» med råd og tips. 

o Passeringstrening (hadde også det før) 

• Av 39x medlemmer så er det ca. 40 som er aktive.. 

• Hva med seminarer?? 

• Kurs om sommeren?? 

• Før var 20-30 stykker fra klubben som hjalp på NKK 

sin utstilling, nå er det veldig få.. 

• Leie inn foredragsholdere, og eventuelt ha et lite 

medlemsmøte etterpå. 

• Medlemsmøter med tema-kveld på Anicura. 

o Valpen 

o Hundens språk osv. … 

• Meningsmåling på Facebook. 

• Åpen dag. 

• Hundens dag på torvet. 

• Brosjyrer som kan deles ut, info om klubben og 

treninger osv. … I A-6 størrelse 

• Se på andres klubbers sider … 

o Vi fikk ny side for å få lettere kontakt med oss 

… 

o Vanskelig å finne frem til Hundeklubben 

• Legge ut bilder fra treninger og legge de ut på 

Facebook. 

• Nye benker. Ev. til stevne i juni (LP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• «Båndholdere» er ødelagt, de er bøyde. De MÅ fikses 

til stevne i juni (LP). Styresak. 

• «Utejakker» med logo. 

• Når man legger ut, så Kristiansand Hundeklubb vil gå 

på tur … Ikke JEG … 

• Vervekampanje med premie 

• Alt i alt tilby noe til sofa-sitterne, få med «ferdig-

gåtte» kursdeltakere … 

 

 

 


