
Kris%ansand Hundeklubb 
Styremøte 08.09.2020 Anicura  

Til stede: Synnøve, Anne MeAe, Katrin og Anne Mari 

Ikke %l stede: Rakel, Maiken og Dorthe  

Sak nr: Tekst: Ansvarlig:

Tilgang %l kodelås vi må ha noen regler på hvem som skal 
ha 1lgang 1l kodelåsen 

➢ Vedkommende skal være godkjent av en av 
komiteene 

➢ skal ha rik1g kunnskap 1l å kunne trene 

➢ må ha trent sammen med flere andre i AG 
gjengen eller sammen med de i LKK for at de 
skal være vurdert før de får 1lgang 1l koden  

➢ For at det skal bli et samhold og et miljø i 
klubben, så skal all trening annonseres på FB 

➢ Klubben utstyr koster mye og skal ikke bli giD 
ut kode for personlig egentrening, men det skal 
være slik at det trenes sammen med andre 

For at vi i styret også har oversikt over hvem som har kode 
så skriver vi det inne på styresiden på en samlet sak

Info

Kommunikasjon - skal det gjøres noe på banen utom det 
vanlig så skal det annonseres på FB slik at medlemmene 
er informert i forkant i 1lfelle om de skal trene. Sam1dig 
så skal de som har tenkt å trene så skal deDe også legges 
ut på FB. 
 

Info

Julebord 21.nov kl 18:00 - vi satser på ha julebord i år. 
vi kommer 1lbake angående ste, leie plass eller å gå ut å 
spise. 
vi kan alle tenke på en god plass å leie. 

Vi forholder oss 1l enhver 1l FHI`s retningslinjer

Styre

Lykkeskillingsfondet – det er søkt om 200.000 1l ny 
utstyrsbod. Fristen var 15.sept.

Synnøve

Gressklipperen må ha overhaling innen bruk 1l neste år. 
Tanken er musespist.

Anne

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

Lydighetskomiteen har søkt og fåD det godkjent om å 
kjøpe nye hindrer- et lukket og et åpent. 

Anne MeDe/Irene
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Logo %l sekker, avventer svar fra Trofe. Anne MeDe

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

Rakel

Søknad om nyA Agility utstyr det er bes1lt 8 lite line 
hopp hinder 1400kr, og 2 ekstra hopp pinner, flere sekker 
kr 299,- .  

Lengde hopp finner en forhandler 

Tidtakersystem Maiken hører med Marit 

Tispeteppe

Maiken bes1ller/ 
og avtaler hen1ng 
med Rakel

Opplæring; vi hadde opplæring av Steffen på hvordan 
systemet virker, alle skal nå ha 1lgang og haD opplæring 
(unntaD Dorthe)

Info 

Nøkler 
Vi fyller ut nøkkelskjema, og legger det i arkivskapet i 
kiosken. Merker hver nøkkel med spriDusj. Ekstranøkler 
legges i sikringsskapet. Rakel holder oversikten.

Rakel

Agilitykomiteen-holder helgekurs i AG med Ole Kristoffer 
Sagløkken 24.-25.okt. Maiken

Ipad er kjøpt, venter på simkort Synnøve 

Lydighetsstevne 27.sept 2020 
Stevnekomiteen består av: Trine, Irene, Marit og Anne 
MeDe 

Info

Agilitystevne 2020 UtsaD 1l neste år 19.-20. juni.  
Stevnekomité består av: Marit, Karoline, Beate og Maiken, 
må ta opp tråden om angående komiteen i løpet av høsten 

Info/ 
Synnøve

Brukshundkomitee 
Sjekker opp om bruksprøve med kurs. 
Katrin kontakter Marthe.

Katrin/ Marthe 

Lp-stevne 2021 
Søkt om nyD stevne i 2021 Info

Agility Stevne 2021  
Søkt om nyD stevne i 2021

Info

 2



NyA styremøte %rsdag 13. el 20. Oktober kl 19:00 

Vest med logo + med de forskjellige grenene lydighet, 
agility, lydighets, rally og bruks. De tar 450 i engangssum, 

Hvis det er 10 vester el mere 10 vester NOK638,- el 20 
vester el mer 602kr pr vest. 

For styre, instruktører og komiteer 1l nedsaD pris, 
kommer 1lbake på hva reduksjonen blir? 

For klubbens medlemmer NOK 700kr

Rakel

Bes1lle opp nye t-Shirts i Agility/Lydighet, Bruks og Rally 
1l høsten. Rakel hører med Karoline på hvor de er bes1lt 
opp

Rakel

Inntrenging i garasjeanlegg – Grunneier kommer 1lbake 
når han vet noe mere.  

Info 

Shaping kurs – hører med Ole Kristoffer om han kan ha et 
shaping kurs på fredagen før Agility kurset: Maiken venter 
på svar.

Maiken

Røyking på grusbanen – lage en plakat om å plukke om 
snaipene/ snus prosjoner. Maiken lager plakaten som hun 
sender 1l Synnøve for prints. 

Maiken

Gammelt Agility utstyr – ved salg av gammelt utstyr, så 
blir det lagt ut 1l AG komiteen og styre, samt instruktører- 
hvis det e er flere som er interessert så blir det 
loddtrekning. Hvis det ikke er interessert så går vi videre 
ut 1l medlemmer osv.

Info

Dugnad; det blir dugnad 21.sept. Vi må uanseD få vekk 
gresset på banen, deDe bør skrapes opp. Det blir bes1lt 
opp pizza. 
Må legges ut på FB 

Synnøve

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

Innetrening i vinter finne ut av hvor vi kan ha innetrening. 
Det er lagt ut annonse i Fevennen kommer 17. og 24.sept. 
Det vil også bli lagt ut på Finn.no. 

Synnøve
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