
Regler for brug og leje af hallen på Sletteskovvej 6 
 

Holdtræning 
Instruktør og træningsudvalget (ITUV) har ansvar for at fordele tiden i 

hallen til holdtræning. Al holdtræning har fortrinsret i forhold til anden 

træning og kurser.  

Bookning af hal 
Hallen bookes af instruktører i DcH-Kolding med adgang til hallen via den 

elektroniske kalender. Link til booking er www.dch-kolding.dk/udlejning 

 

Registrering af aktivitetstid 
Gennemført aktivitetstid i hallen noteres i den ’aktivitetsbog’ som findes i hallen. Det er vigtigt at 

træningstimer i hallen registreres af hensyn til afregning af lokaletilskud. Her gælder 2 ting:  

1. Når vi søger lokaletilskud, skal vi levere en forventet træningsplan. Det er vigtigt at vi er der til 

træning for kommunen kan komme på uanmeldte besøg i den anmeldte træningstid.  

2. Når lokaletilskud for året opgøres bagudrettet, skal faktiske træningstimer rapporteres og det er 

dette antal timer som lægges til grund for lokaletilskuddets størrelse.  

Selvtræning 
Instruktører fra klubben må selvtræne i hallen uden betaling. Instruktørerne må gerne aftale med 
hundeførere om deltagelse i selvtræning, forudsat at instruktøren selv er til stede i hallen. Tid bookes i den 
elektroniske kalender Tilstedeværelsestiden noteres samtidig i den fremlagte ’aktivitetsbog’  

Træning med ekstern træner/instruktør 
Instruktører må gerne arrangere træning med eksterne trænere/instruktører Den eksterne 

træner/instruktør kan evt. aflønnes med adgang til selvtræning i en time pr undervist time. Træning med 

ekstern træner/instruktør skal bookes af medlem af klubben via det elektroniske bookingsystem og 

tilstedeværelse skal noteres i ’aktivitetsbogen’. Træning med ekstern ulønnet træner tæller som en 

aktivitetstime. 

Kursus og udlejning 
Vi har generelt ikke lov til at udleje hallen til tredje part. Det er tilladt at arrangere kursus i hallen. Ved et 

officielt kursus er lejen 200 kr./time fra man kommer til man går. Dvs. der betales også leje for tid til 

opsætning og nedtagning. Det forventes at der er en officiel beskrivelse, deltagerliste med oversigt over 

deltagere fra klubben og eksterne deltagere og pris. Ved afholdelse af kursus skal indtægten herfra 

modregnes i lejeudgiften i forhold til lokaletilskud. Der kan søges kursustilskud fra kommunen hvis 

klubbens egne instruktører deltager i kurset. Kursus skal bookes i den elektroniske kalender og det er 

klubkontaktens ansvar at der bliver betalt for leje af hallen. Det kan ske ved at give kassereren besked om 

at sende en faktura til ansvarlig lejer eller på anden måde sørge for at lejer betaler.   

Ved spørgsmål og rapportering af uregelmæssigheder i og omkring hallen, kontakt 

halbestyrer Anne Rise, tlf. 21793268  
Opdateret 3-10-2020 

Definitioner 

Trænere/Instruktører: Er personer 

som træner mindst et hold og er 

aktive i sæsonen 

Hundeførere: Er personer som har 

betalt kontingent og derfor er 

medlem af klubben.  

 

 


