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Kristiansand Hundeklubb 
Styremøte 16.02.2021 Teamsmøte  

Til stede: Synnøve, Rakel, Katrin, Maiken og Anne Mari  
 

Ikke til stede: Anne Mette og Dorthe   
 

Sak nr: Tekst:  Ansvarlig: 
 Ny redskapsbod sjekker med Kvadraturen skolesenter for mulig 

for om de er interessert i å ta i oppdrag å lage ny redskapsbod, 
på ca. 15 kvm.  
Det kan ikke legges grunnmur, men må settes på blokker 
 

Katrin 

 Logo til sekker fra Trofe, venter og ser om de holder, prøves ut av 
Agility komiteen. 
Rakel skal sjekke ang logoer med trykkeriet i Vennesla 
 

Anne Mette/Rakel 

 Agility utstyr er bestilt  

12 hopp hinder blå 1480kr 

2 pinner til hinder stripete hvit / blå – kommer fra Jarus i mars 

8 sandsekker 

Plast lengde hopp hinder blått/hvitt 

Tidtakersystem – kommer i mars/april 

Tispeteppe- er ikke bestilt enda 

 
Rakel  

 Ipad er kjøpt, må bestille simkort innen stevne juni 2021  Styret 
 

 LP-stevne 2021 
NKK har godkjent stevne neste år 13.juni. 
Stevne komite består Irene, Trine, Katrine og Anne Mette 
Vi går for en annen dommer, kontakt irene 

 
Info 

 Agility Stevne 2021  
NKK har godkjent stevne neste år 19.-20-juni. 
Stevnekomité består av: Synnøve, Karoline, Beate og Maiken, har 
avtalt å ha møte når koronaen tillater det evt. ta et møte på Teams 

Info 

 T-shirts/ Vest med logo  

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

En t-shirts som representerer klubben + gren som vi stryker på 

selv. 

Strykemerker og grener til vannfast polyester 

Vi kan lage egne strykemerker fra Clas Ohlson, disse går ikke på 

polyester, men kun på bomull. 

Rakel lager en undersøkelse om hva folk ønsker. 

Ca 110 kr pr t-shirts hvis vi bestiller 50 eller flere 

Damestr 5xS, 15xM, 15xL, 15x XL, 5 x XXL – Rakel bestiller opp 

T-shirts 

Anne Mette/Rakel 
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Sjekker litt mere angående vester på Høks  

 

Hettejakke fra lagaktuelt – pris 265 + trykk 37 stort trykk bakpå 

for 50 stk eller flere - kan selges for 350kr  

Fleecejakker 289,- + trykk pr 20 stk/ 259 + trykk pr 50 stk, evt 

sjekke på Stormberg el på Sørlandssenteret.  

 Innetrening til vinteren 2022 – anbefaler å ta kontakt med 

kommunen tidlig på våren da det er da de fordeler treningstiden 

på Odderøyhallen, kontaktperson 

Odd-Arne.Rasmussen@kristiansand.kommune.no  

Katrine sjekker med 
kommunen 

 Nytt skap i klubbhuset sjekke Jysk, Ikea Anne Mette 

 Stenging av vannet før frost, sjekke en gang til med kommunen 

hvordan dette skal gjøres 

Synnøve 

 Rally komitéen søk om stevne i 2022, sjekk NKK for stevner til 

neste år og finne en helg som er ledig.  

Vi samarbeider med NTK Agder om å finne en helg. 

Husk å legge inn søknad før 01.aug 2021  

Rallykomitéen 

 Rallylydighets instruktør Gratulerer Dorthe som RL instruktør på 

FB 

Rakel 

 Hver sin gren sin treningstid  

Det er veldig bra at vi har flere grener i klubben og vi må holde 

på det så lenge det er mulig. Det vil si at vi må; 

Vi må respektere hverandres treningstid 

Vi må samarbeide grene imellom 

Vi må fremsnakke hverandre og hundesportene vi driver med 

Og at det oppfordres til å legge ut info angående treningen 

dagen før 

 
Info 

 Innkalling til årsmøte – årsmøte er utsatt til den 23.mars  

Det må skrives møte innkallelsen og sender ut til medlemmer. 

Synnøve sjekke om hun har det som et word dok 

Synnøve  

 Valg – får info fra valgkomiteen Rakel 

 Ny kasserer – det må en ny kassere inn fra neste år Styret 

 Årsmøte den 16.feb kl 19:30, forskyves til den 23.mar  

Innkalling til årsmøte. Varsle etter NKK sine regler.  

Annonsering minst 8 uker før – sende ut påminnelse på mail til medlemmene, samt 

hjemmesiden og FB siden 

Frist for innkomne saker 5 uker 

Frist for innkalling med saksliste 3 uker.  

Info 

mailto:Odd-Arne.Rasmussen@kristiansand.kommune.no
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Alternative møteplasser: 

1. Anicura 

2. Strømme – sitte ute på grusplassen 

3. Parkeringsplassen på Obs 

Vi kommer tilbake til sted når det nærmer seg. 

 Valgkomitéen – finne nye til valgkomiteen, hører med Mariken 

Gumpen og Irene Sørsvann 

Foreløpige nye medlemmer – Anne Mari, Maiken   

Katrin 

 Vårens kurs søke midler fra Natur og Miljø Synnøve 

 Rallylydighet videregående – Mathilde Myre kan ha kurs i 

slutten av mai-29.-30.mai, venter på beskrivelse av kurs. 

Synnøve 

 Spor kurs – høre med Marit Karlsen Rakel 

 
 

Salg av Agilityutstyr   

Loddtrekning 

Lang hopp 500 kr – Dorthe 

Blå tunnel kr 500- og 3 sandsekker 50 kr stk -Synnøve 

Gul/Sort kr 500 – og 4 sand sekker 50 kr stk - Maiken  

2 Gamle trehinder med gamle pinner -100kr par – Maiken 

2 Gamle trehinder med gamle pinner -100kr par – Anne Mette 

2 Gamle trehinder med gamle pinner -100kr par - Dorthe  

 

Må hentes og betales raskt.  

 
 
Styre 

 Leieavtale – Katrine og Synnøve skriver under og avtaler med 

Johanne (gårdseier) 17.feb kl.16:30 

Synnøve 

 Telefonliste - sette opp telefon liste på styremedlemmer, 

komiteèr og instruktører 

Synnøve 

 Spørre regnskapsfører og revisor om å fortsette  Synnøve 

 Hør med komiteene om de vil fortsette i komiteene Styret 

 Gavekort- til de som går ut av styret fra «Hund og Katt» Synnøve 

 WIX - det vil bli mulig å kunne betale med Vipps ved 

påmelding av kurs. Vipps tilgang vil komme i slutten av 

februar. 

Synnøve 

 Ag dugnad – Agility ønsker en egen dugnad til rydding i 

kontainer og garasje. Pizza og brus til de som deltar. 

Rakel  

 Dugnad – sender ut melding om dugnad. Torsdag 25. mars kl 

17:00. Det blir Pizza og brus til de som deltar 

Synnøve 
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 Annonsering av vårens kurs  Rakel 

 Agility instruktør trening - vi synes at Jan Erik kom med for høy 

pris og sjekket dermed med Christian Flørnes om han ville.  

Han kom med pris på 200kr timen x 4 pr kveld x 10 kvelder.  

Totalt 8000kr + kjøring. 

Info 

 Leie av banen – Beate tar kontakt ang leie av banen 17-18.apr 

Grunnet nytt utstyr justere vi leiepris på utstyr til LP utstyr 500 

kr, RL utstyr 1000kr , AG utstyr 1500kr. 

Styret 

 Oppheng til å henge opp slalom, div. slalom pinner. Sjekk Jula Rakel 

Nytt styremøte tirsdag 23.mar 2021 kl 18.00, vi tar et lite møte før årsmøte  


