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[Skriv inn bildetekst her] 

Kjære Hundevenner! 

Kongsberg Hundeklubb har hatt ett nytt aktivt år i 

2016 og har endelig nådd en milepæl i klubben.  

Vi har nå fått opp vår egen ventilert treningshall på 

32x15 Mtr med kunstgress og dette er noe klubben 

har hatt planer om i veldig mange år og vi forventer 

nå ett bra oppsving i aktiviteter også i vinterhalvåret.  

Det ble på ett utvidet styremøte i høst ( hvor alle 

gruppene var representert) besluttet å innføre en 

treningsavgift på 1500,- pr år for innedørs trening.  

I treningsavgiften ligger fri trening i de respektive 

gruppene se tider under og alle som betaler 

treningsavgift vil få kode til nøkkelsafe hvor det er 

fritt frem og trene i ledige tider og i gruppene.    

Utleie se klubbens Hjemmeside. (klart om kort tid) 

Innbetaling av treningsavgift 1500,- ( 750,- for 

familiemedlemmer) gjøres til Klubbens Bank Konto 

2291 16 04810 Innen 20 Jan. 2017. Det vil også bli lagt 

til rette for en avtalebasert månedlige innbetalinger 

på 125,- pr mnd. Dagpass 100,-, her jobbes med 

løsning via Vipps og mCASH.  

Ved innbetaling for andre vennligst oppgi hvem 

treningsavgiften gjelder for.  
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Kurs Vinter 2017:  

Vi vil I løpet av januar/februar starte opp både med 

valpe kurs og Grunnkurs inne i hallen. Vi regner også 

med at gruppene vil holde kurs innenfor sine 

aktiviteter. Kursene vil bli lagt ut på hjemmesiden vår 

og på Facebook.  

Årsmøtet 2017:  

Styret har besluttet at årsmøtet for 2017 blir                        

onsdag 8 Mars 2017  Kl. 19.00 På Hundehytta. Saker 

som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 3 

uker før årsmøtet.  

Medlemsfordeler:  

Vi minner om at medlemmer av Kongsberg 

Hundeklubb har 15 % rabatt på Både Zoobua og 

Kongsberg Hest og Hundesport.   

Retningslinjer for bruk av KHK Treningshall 

1. Alle som trener i hallen skal ha betalt treningsavgift eller  

         dagspass for trening. 

         2. ALLE hunder skal luftes godt før de taes med inn i hallen. 

         3. Alle hunder skal være under kontroll inne i hallen og ved       

                  parkeringen utenfor. 

         4. All trening skal følge NKK's etiske regler for trening av hund. 

         5. Bruk av levende lys er ikke tillatt inne i hallen. 

         6. Vannskåler skal ikke tømmes eller stå igjen inne i hallen, pga. 

 smittefare. 

         7. Dersom uhellet skulle være ute (tissing/bæsjing) skal det     

                  umiddelbart fjernes, tørkes og sprayes. 

         8. Tisper med løpetid skal bruke truse ved trening i hallen. 

         9. Kun hunder under trening kan oppholde seg i hallen. 

       10. Alt utstyr skal bæres på plass. 

       11. Alle skal rydde etter seg i hallen 

       12.  Alt utstyr/gjærder skal fjernes (settes i garagen). 

       13. Hvert enkelt medlem har alltid ansvar for å holde orden, slik at         

                  det er til glede for de neste som benytter seg av hallen. 

       14. Røyking forbudt inne i hallen 

 

 

Styret ønsker å takke alle 

medlemmer som har stilt opp på 

div. dugnader, møter, stevner og 

ikke minst alle som var med på 

November utstillingen i år. Det ser 

for øvrig ut som vi får ett rekord 

resultat på utstillingen i 2016  

GOD JUL 

OG 

GODT NYTTÅR 

 

   


