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Kristiansand Hundeklubb 
Styremøte 17.11.2020 Anicura  

Til stede: Synnøve, Anne Mette, Rakel og Dorthe 
 

Ikke til stede: Katrin, Maiken og Anne Mari  
 

Sak nr: Tekst:  Ansvarlig: 
 Tilgang til kodelås vi må ha noen regler på hvem som skal ha 

tilgang til kodelåsen 

➢ Må være medlem 

➢ 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 å holde oversikt over hvem som har kode så skriver vi det 
inne på styresiden på en samlet sak og vi skriver opp hvem som 
har godkjent det. 
 

 
Info 
 

 

 

 

 

 

 

Styret og komiteer 

 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. 
 

Katrin 

 Logo til sekker fra Trofe, venter og ser om de holder, prøves ut av 
Agility komiteen 
 

Anne Mette/Rakel 

 Søknad om nytt Agility utstyr skal bestilles 

8 lite line hopp hinder rød/grønne 1400kr 

10 pinner til hinder stripete rød/grønne 

8 sandsekker, de skal bestilles med logo 

Plast lengde hopp hinder 

Tidtakersystem Synnøve hører med Maiken 

Tispeteppe 

 
Rakel bestiller 

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

 LP-stevne 2021 
NKK har godkjent stevne neste år 13.juni. 
Stevne komite består Irene, Trine og Anne Mette 

 
Info 

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

Info 
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 Vest med logo  

Mathilde kan lage stryke merker til å stryke på selv. For masse 

produksjon kan det anbefales FlikkFlakk i Lillesand. 

Rakel lager en undersøkelse om hva folk ønsker 

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

Anne Mette/Rakel 

 Oversikt over AG utstyr – Rakel har laget liste på AG- utstyr. 

Listen legges på styre siden.  

Rakel 

 Innetrening i vinter 

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 

6 påmeldte til nå.  

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 

Hvis en vil ha full treningstid pr hund = betaling pr hund.  

Hvis en roterer på hundene, betaler man for en.  

Dorthe og Katrin roterer på å hente nøkkel. Sjekker med Irene 

om hun også kan hente nøkkel av og til. 

Styret, komiteer og æresmedlemmer går gratis, kode KHK. 

Styret 

 Nytt skap i klubbhuset sjekke Jysk, Ikea Anne Mette 

 Tømming av toalett – bestiller tømming Septik service Synnøve 

 Stenging av vannet før frost Synnøve 

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

matrester ol tirsdag 24.nov 

Vask av toalett 

Legger ut på 
styregruppa 

 Rallylydighet komiteen opprettes og består av Anne Mette T. 

Bomann, Kirsten Stensvold og Dorthe  

Katrin går inn for Anne Mette i lydighetskomiteen 

Info 

 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.  

Rallykomitéen 
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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 

 Årsberetningen – vi har gått gjennom årsberetningen og den blir 

lagt ut på siden. Rakel sender ut påminnelse til medlemmer 

Rakel 

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

 Nytt årsmøte er satt til 16.feb kl 19:30  

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.  

Booke møterom hos AniCura. 

Info 

 Valgkomitéen – årsmøte må videre formidles til VK   Synnøve 

 Vårens kurs – blir lagt ut fortløpende når vi har fått avklart med 

instruktørene 

Rallylydighetkurs m/Dorthe 07.05 kl 18:00- 20:00 lør/søn kl10-

15:00. Hundens alder min 9mnd. Fører min 15år. 

Rakel 

 Innspill til kommunen-  

jeg har skrevet følgende innspill til kommunen; 

I utgangspunktet så er det ok med at det 

blir båndtvang i Kvadraturen, men vi har et 

ønske om at det kan være mulig å trene hund 

i Tresse og ytterst på gressplenen på 

Tangen. Ved trening så er det et behov for 

å kunne ha hunden uten bånd. Dette vil være 

under kontrollert forhold og når det ikke 

er fullt av andre mennesker. 

Tilsvarende vil være å kunne skolegårder 

etter stengetid, å kunne bruke skolegården 

til treningsformål. 

 

Det bes også om at området i Jegers om at 

båndtvangen ikke ytterligere utvides med 

opprettholdes slik den er i dag. 

 

Ved ytterlige båndtvang som vil vi 

oppfordre Kristiansand Kommune til å 

Synnøve  
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opprette et større innegjerdet skogsområde 

for hunder slik at de får muligheten til å 

løpe fritt innenfor kontrollerte former. 

Tilsvarende slik som de har i Danmark i 

Skallerund Hundeskov, etområdet på 4 hektar 

– se 

link https://www.hundeskove.dk/hundeskove-

i-

danmark/region_midtjylland/hundeskov/boelli

ng_soe_hundeskov-64 

 
 

Salg av Agilityutstyr   

Tuneller; 6 meter gul/sort pris 700 kr. og 5 m gml blå – pris 500 

7 blå sandsekker par – 50 kr stk 

8 Gamle trehinder med gamle pinner -100kr par, foreløpig er det 

litt uvisst hvor to av disse hindrene er… 

Styret, instruktører og komitéer får førsterett.  

Er det flere som er interessert i samme hinder/tunnel så blir det 

fordeling ved trekning. Alternativt hvis det ikke blir solgt; 

budrunde på FB siden.  

Må hentes og betales raskt.  

 
 
Styre 

 Collegejakker – bestille opp nye jakker på R-huset i Vennesla. 

Kanskje ta strykemerket hos R-huset også. 

Rakel 

 Leieavtale – avventer svar fra gårdseier Synnøve 

 Ute å spise med styret – vi går på McDonalds eller BurgerKing 

på neste styremøte søndag 03.januar kl12:00 

Styret 

Nytt styremøte tirsdag 12. jan2021 kl 18:30  
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