
Samarbeidsavtale mellom 
Smådyrklinikken Inn-Trøndelag (heretter kalt SIT) og 

Retrieverklubben, avdeling Nord-Trøndelag (heretter kalt RK) 

SIT forplikter seg med denne avtalen til følgende punkter: 

1) Goder til RKs medlemmer: 

a. Rabattavtale på veterinærtjenester: 

i. Rabattkort på vaksine 

1. Alle RKs medlemmer vil få et rabattkort som tilbyr hver fjerde vaksine gratis. 

Kortet er personlig og går på eier (ikke hund). 

2. SIT forventer at RK markedsfører rabattkortet og oppfordrer medlemmer til å 

bruke kortet. 

3. Medlemmet må ha med rabattkortet på vaksineringen for å få gyldig klipp på 

kortet. 

ii. Det tilbys gratis unghundsjekk for hund under 12 måneder som har tatt valpevaksinen 

og/eller 4 måneder) hos SIT. 

b. Rabattavtale på får: 

i. Alle RKs medlemmer får 10 % rabatt av normalpris på alt ordinært fôr til hund (rabatter 

gjelder ikke spesialfôr/sykefôr). Dette er i tillegg til eksisterende rabattsystem SIT har til 

enhver tid (som for eksempel hver X'te fôrsekk gratis). 

c. Rabattavtale på utstyr til hund: 

i. Alle RKs medlemmer får 10 % rabatt av normalpris på utstyr til hund. 

2) Bistå med faglig informasjon: 

a. VALPEKVELDER: 

i. SIT skal så langt som mulig holde en infokveld på hvert valpekurs (og eventuelt andre 

kurs) som RK arrangerer. 

ii. Innholdet på infokvelden bestemmes i samarbeid med RK, men vil i utgangspunktet 

inneholde informasjon om hundehold/hundehelse. 

iii. RK skal dele ut SIT infobrosjyrer til alle kursdeltakere. SIT kan også be om at det leveres 

ut et evalueringsskjema etter kurset. 

iv. Det etterstrebes å avklare tidspunkt for teorikveld tidligst mulig, så RK kan annonsere 

teorikvelden sammen med annonsering av kurset. 

b. INFORMASJON PÅ RKs AKTIVITETER 

i. SIT er innstilt på å møte på 1-2 arrangement/aktiviteter i regi av RK hvert år, der det er 

Ønske om veterinærfaglig informasjon. Det kan være aktiviteter som klubbkvelder og 

informasjonsmøter. 

il. Det må gis beskjed i god tid, og SIT tar forbehold om at en av dyrlegene har mulighet til 

stille. 

3) Premier: 

a. SIT forplikter seg til å stille med 4 premier til to arrangement per år (totalt 8 premier). 

b. RK bestemmer selv hvilke arrangement dette skal gjelde, men SIT skal ha minimum 2 ukers 

varsel før premiene skal være klare. 

c. Det skal komme tydelig frem på stevnene at SIT har sponset premiene. 

d. Det skal settes opp SIT beachflagg/banner på premieområdet disse dagene. 

4) Informasjon om RK 



a. SIT skal ha et innlegg på sin hjemmeside der det informeres om sitt samarbeid med RK, med link 

til RK5 hjem meside. 

RK forplikter seg med denne avtalen til følgende punkter: 

1) SIT er eneste veterinærklinikk som RK har denne typen samarbeidsavtale med. 

2) Det forventes at styret, medlemmene i underkomiteer, trenere og kursledere i RK er gode ambassadører 

for SIT, og fremmer klinikken for sine medlemmer. 

3) RK skal aktivt fremme informasjon til eksisterende og nye medlemmer om at SIT er samarbeidsklinikk. RK 

skal også formidle medlemsfordelene til alle eksisterende og nye medlemmer. 

a. Formidlingen skal skje via: 

i. Informasjon på RKs hjemmeside, med link til SITs hjemmeside. 

ii. Informasjon på RKs Facebookside 

iii. Informasjon om SIT og medlemsfordelene henges opp i RK5 klubblokaler. SIT 

brosjyrer/visittkort skal være tilgjengelig i klubblokalet. 

iv. Informasjon om SIT (brosjyre/visittkort + medlemsfordeler) leveres ut på alle RKs kurs. 

v. Informasjon om SIT formidles også på andre naturlige arenaer (f eks andre arrangement, 

årsmøte, medlemsmøter etc). 

b. SIT lager et eget skriv som RK kan bruke for å informere om med lemsfordelene. 

c. Alle medlemmer skal få informasjon om at de kan hente rabattkort for vaksine i SITs lokaler. 

4) RK skal informere SIT om sin planlagte framtidige aktivitet/årshjul (valpekurs, andre kurs, konkurranser 

og andre arrangementer, årsmøter, informasjonsmøter for medlemmer etc). Dette kan gjøres via mali. 

5) SIT skal ha mulighet til å stille med stand på større arrangementer RK arrangerer. Hvis SIT ikke deltar 

med stand på slike arrangement kan RK bli bedt om å legge fram SIT-brosjyrer, og sette opp 

bannere/beachflagg på vegne av SIT. 

6) RK kan bli bedt om å videreformidle informasjon/kampanjer for SIT via Facebook/hjemmesiden sin, så 

lenge denne informasjonen tydelig vil komme RK sine medlemmer til gode. 

7) Det settes pris på om RK oppretter innlegg på sin Facebook/hjemmeside og tagger klinikken når SIT har 

bidratt med foredrag/informasjon for RKs medlemmer (f eks bilder fra valpekurs, premieutdeling). 

8) De som skal benytte seg av medlemsfordelene hos SIT må kunne bevise at de er betalende medlemmer 

(f eks via NKK-medlemskap). RK skal sende medlemsliste på mali til SIT hver gang denne oppdateres. 

Denne avtalen gjelder fram til 01.11.2023, da en ny avtale er ment å reforhandles. 

Avtalen utstedes i to eksemplarer. 

01. november 2021 

For Smådyrklinikken Inn-Trøndelag 	 For Retrieverklubben avd Nord-Trøndelag 

Guyô Bjørgvik Guri Aarstein Johnsen 


