
Referat fra møte styret og faglig råd 20.11.18 

 

Tidspunkt:  20.11.18 klokka 18:10 - 19:50 

Tilstede:  Natalie Kløverød (agility og styret) 

Christine Kjelsberg (rally)  

Oddgeir Nergaard (bruks og LP) 

Hanne Trones (styret) 

Asle Wiik (styret) 

Lars Kristian Jakobsen (styret) 

Ikke møtt:  Evy Birkestrand Johansen (jakt) 

Ronja Rølvåg (styret) 

 

Saker:  

 

1. Treningslokaler 

• Klubben skal leie en oppvarmet hall på ca. 300 m2 i Håkvik. Møterom er inkludert. 

Hallen leies hele året. Leiekontrakten gjelder fra 1. desember.  

• Hanne lager et infoskriv om hallen som kan publiseres på facebook og klubbens 

hjemmeside. Det blir samme bruksregler som for Norlines-hallen (f.eks. innesko). 

• For å kontrollere hvem som har eller ikke har betalt for trening i hallen skal det legges 

ei gjestebok i hallen hvor alle skriver seg inn og ut når de trener.  

2. Treningstider 

• Gruppelederne fordelte treningstider og satte opp følgende plan for vinteren 2018/19: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

  
1730 - 1900 

Jakt 

1700 - 1900 

Rally 
   

1730 - 2030 

Rally 

1800 - 2100 

Agility 

1900 - 2030 

Utstilling 

1900 - 2100 

LP/bruks 
  

1700 - 2000 

Agility 

• De tidspunktene som det ikke er gruppetrening kan hallen bookes av medlemmer. 

3. Treningsavgift 

• Hallen må finansieres, og treningspris ble diskutert. Alle priser gjelder PER PERSON 

(med andre ord: hvis 3 personer booker hallen og trener sammen i én time betaler alle 

3 medlemmene for 1 times booket trening).  



• Hvis medlemmet har et treningsabonnement er fellestreninger og booking av hall 

gratis. Se også tabell under. 

• For husstander hvor flere medlemmer trener, betaler én i husstanden full pris, mens de 

andre husstandsmedlemmene betaler 50% pris (se tabell under for full oversikt). 

• Disse prisene ble vedtatt: 

 

Medlem av NHK 

med abonnement 

12 mnd bindingstid 

 

Medlem av NHK 

med abonnement 

uten bindingstid 

 

Medlem av NHK 

uten abonnement 

 

 

Ikke medlem 

av NHK 

 

 

Fellestrening per time 0 kr 0 kr 50 kr 100 kr 

Leie av hall  

per person per time 
0 kr 0 kr 200 kr Ikke tilgjengelig 

Treningsavgift per mnd 300 kr 600 kr - Ikke tilgjengelig 

Treningsavgift per mnd 

husstandsmedlem 
150 kr 300 kr - Ikke tilgjengelig 

 

4. Eventuelt 

• Påminnelse om å bruke klubbens e-postadresser (___@narvikhundeklubb.no) 

• Påminnelse om å sende søknad til styret dersom gruppa ønsker å ha kurs. Det må også 

laget et budsjett for alle kurs hvor man setter opp forventede kostnader og inntekter 

for kurset. Husk også å informere faglig råd om kurs som planlegges, så klubbens 

aktiviteter ikke krasjer.  

mailto:___@narvikhundeklubb.no

