
 

 
Bergen Agility Klubb – Kode til nøkkelsafe 
 
Du er i ferd med å få koden til nøkkelboksen ved garasjen hvor du finner du nøkler til 
garasjen og til bommen. Nøklene skal til enhver tid henge i nøkkelskapet slik at en ikke, 
ved uhell, kjører hjem med nøkler i lommen.  
 
Som aktivt medlem i klubben ønsker vi at du også engasjerer deg og deltar på 
fellestreninger/aktiviteter i regi av klubben. Du finner oppdatert informasjon om dette 
på våre nettsider (bergenagilityklubb.no) og i Facebook-gruppen (Bergen Agility Klubb - 
for medlemmer) 
 
Videre ber vi om at alle legger seg til gode treningsvaner ved å ta vare på utstyret, sette 
det tilbake på rett plass og rydde pent opp etter seg. Det er en selvfølge at man tar med 
boss og plukker opp hundebæsj. 
 
Bergen Agility Klubb leier dalen mandag-fredag og dette er vår primære treningstid. 
Utenfor Bataillonen sin sesong (mars-juni) kan vi også bruke dalen i helgene forutsatt at 
den er ledig. (sjekk hjemmesiden vår for oppdatert info). 
 
Koden skiftes ved NKK sitt hovedforfall, eller om man oppdager mislighold. 
Etter avtale med Styret kan du deponere på en egen nøkkel til bommen. Krever 1 års 
medlemskap eller deltakelse i en av klubbens komiteer. 
 
Vi oppfordrer deg til å avtale trening med andre medlemmer (for eksempel via 
Facebook) og være med å skape et livlig og aktivt klubbmiljø. 
 
For å få koden ber vi deg å signere på disse punktene: 
 

1. Jeg har gyldig medlemskap i Bergen Agility Klubb og har gått et nybegynnerkurs i 
agility. 
 

2. Dersom jeg har mindre enn 1 års agilityerfaring, deltar jeg på de ukentlige 
nybegynnertreningene med instruktør. Dette for å ivareta din og din hunds 
sikkerhet gjennom å sikre riktig trening. 

 
3. Koden skiftes ved NKK sitt hovedforfall eller ved mistanke om mislighold. Jeg må 

selv ta kontakt via leder@bergenagilityklubb.no for å få tilsendt ny kode. 
  

4. Jeg kommer ikke til å formidle koden til andre, selv ikke til øvrige 
klubbmedlemmer. 

 
5. Jeg er klar over at brudd på disse bestemmelsene vil kunne føre til at jeg mister 

tilgangen til kode/nøkkel. 
 

Signatur 
 
…………………….……………………….. 
 
Dato: 

mailto:leder@bergenagilityklubb.no

