Kristiansand Hundeklubb
Styremøte 13.10.2020 Anicura
Til stede: Synnøve, Anne Mette, Katrin og Anne Mari
Ikke til stede: Rakel, Maiken og Dorthe

Sak nr:

Tekst:

Ansvarlig:

Tilgang til kodelås vi må ha noen regler på hvem som skal ha
tilgang til kodelåsen

Info

➢ Vedkommende skal være godkjent av en av
komiteene
➢ skal ha riktig kunnskap til å kunne trene
➢ må ha trent sammen med flere andre i AG gjengen
eller sammen med de i LP for at de skal være vurdert
før de får tilgang til koden
➢ For at det skal bli et samhold og et miljø i klubben, så
oppfordres det til at trening annonseres på FB til den
grenen det gjelder
For at vi i styret også har oversikt over hvem som har kode så
skriver vi det inne på styresiden på en samlet sak
Julebord 21.nov kl 18:00 - vi satser på ha julebord i år.
vi kommer tilbake angående ste, leie plass eller å gå ut å spise.
vi kan alle tenke på en god plass å leie. Frist 20.okt
Vi forholder oss til enhver til FHI`s retningslinjer

Styret og komiteer

Ny redskapsbod sjekker med Kvadraturen skolesenter for mulig
for om de er interessert i å ta i oppdrag og lage ny redskapsbod,
på ca. 15 kvm.

Katrin

Logo til sekker fra Trofe, har fått seks logoer som skal prøves ut av
Agility komiteen

Anne Mette/Rakel

Ikke alle merkene er satt på, må sjekke hvordan vil kan få satt
klistremerkene ordentlig fast. Vil deretter få sand i sekker nå
klistermerkene kommer på.

Rakel

Søknad om nytt Agility utstyr det er bestilt 8 lite line hopp
hinder 1400kr, og 2 ekstra hopp pinner, flere sekker kr 299,- .
Det er reservert, men det er ventetid grunnet Koronaen.

Styre

Maiken bestiller/ og
avtaler henting med
Rakel

Lengde hopp finner en forhandler.
Tidtakersystem Maiken hører med Marit
Tispeteppe
Agilitykomiteen-holder helgekurs i AG med Ole Kristoffer
Sagløkken 24.-25.okt.

Maiken

Ipad er kjøpt, venter på simkort

Synnøve
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Brukshundkomitee
Sporkurs med Per Ivar Iversen 24-25.okt. på Birkeland
Runderingskurs med Mette Madsen 14.-15.nov på Evje
Lp-stevne 2021
Nkk har godkjent stevne neste år 13.juni.

Katrin

Info

Agility Stevne 2021
Nkk har godkjent stevne neste år 19.-20-juni.
Stevnekomité består av: Marit, Karoline, Beate og Maiken, må ta
opp tråden om angående komiteen i løpet av høsten.

Synnøve

Vest med logo Butikk. Fetch.no
Det blir sjekket ut vester fra Fetch og logo fra Mathilde.

Anne Mette/Maiken

Forslag at vi har KHK logo på ryggen og evt ønsket gren foran

Shaping kurs – Ole Kristoffer holder et shaping kurs på lørdag
24.okt kl 19:00. Det er til nå 12 påmeldte av 16 mulige

Maiken

Røyking på grusbanen – lage en plakat om å plukke om
snaipene/ snus prosjoner. Maiken lager plakaten som hun
sender til Synnøve for prints.

Maiken

Oversikt over AG utstyr – lage liste på all AG- utstyr.

Rakel

Innetrening i vinter

Synnøve

Odderøyhallen - oppstart 04.januar og 10 uker frem
- på mandager 12-14 for Lydighet og Rallylydighet.
Målene på hallen er normalt håndballflate 40 x 20 meter

Pris for trening i Odderøyhallen
medlemmer 400kr, ikke medlemmer 700kr

Rosseland Ridehall - oppstart 07.januar og 10 uker fram
-på torsdager i kl 20:00-22:00 for Agility og
lydighet/rallylydighet.
Det er mulig for å AG utstyret stående under hele perioden
Pris for trening i Rosseland Ridehall
for medlemmer 400kr, ikke medlemmer 700kr
Det er betaling ved påmelding og alle må være påmeldte via KHK
sin portal grunnet COVID 19. Det er engangssum om en trener
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en gang eller 10. Det er mulig å melde seg på underveis, men en
betaler samme beløp uansett når en melder seg på. Ha
medlemsnummer klart ved påmelding, det vil ikke bli
tilbakebetalt medlemsrabatten ved feilpåmelding.
Dorthe og Katrin roterer på å hente nøkkel. Sjekker med Irene
om hun også kan hente nøkkel av og til.
Styret og komiteer går gratis
Uoffisielt stevne i Rallylydighet
Pokaler og premier er ok
Anne Mette er Stevneleder og Smittevern leder: AM tar med
kritikkskjema og tidtaker og stiller selv som ringsekretær samt 2.
tidtaker. Jorunn er skriver
Påmeldte 14 i kl 1 og 12 i rekrutt

Anne Mette og
Dorthe

Må ha med et bord, telt, skriver, kompostbinger, startklokker
Dommergave – blomst (Synnøve kjøper)
Nytt skap i klubbhuset sjekke Jysk, Ikea

Anne Mette

BETALING info under PRAKTISK info er oppdatert til;
Alle kurs har betaling ved påmelding. Påmelding er
økonomisk bindende uansett hvilket kurs det gjelder.
For å få medlemspris må du skrive inn medlemsnummer og
ha det klart ved påmelding, du finner medlemsnummer ditt
på NKK.no under «min side».
Rabattkoden for medlem er "Klubbmeldem".
Når du har skrevet inn Klubbmedlem, husk å trykke enter og
sjekk at det står riktig pris før du går videre.
Ved feilpåmelding vil det bli tatt 50kr i adm avgift for
tilbakebetaling.
Det vil også tatt under hver kurs som info.
Lister Hundeklubb KHK har godkjent at lister hundeklubb blir
opprettet

Info

Forskningsprosjekt – KHK er med i forskningsprosjekt med
ungdom og hund. Steinar har satt seg villig til å være
kontaktperson

Info

Hundeeier- merket blir holdt 22.okt kl 17:00, Trine holder
merket. Hyggelig hvis det er noen fra Styre som kan komme

Styre

Tømming av toalett – tar det etter siste valpekurs 06-08.nov og
Sørlandsappellen

Synnøve

Stenging av vannet før frost

Synnøve

Nedvask av klubbhuset – gå over klubbhus, vaske gulv, fjerne
matrester ol

Legger ut på
styregruppa
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Info

Rallylydighet komiteen opprettes og består av Anne Mette,
Sandra og Dorthe
Anne Mette skaffer en stedfortreder til lydighetskomiteen og gir
beskjed til Irene

Info

Rallylydighet søk om stevne i 2022, sjekk NKK for stevner til
neste år og finne en helg som er ledig
Instruktørmøte – avtale med instruktørene, hør om de kan
10.nov kl 18.00 på Anicura

Nytt styremøte tirsdag 17. nov kl 18:30
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Synnøve

