
Samarbeidsavtale mellom Felleskjøpet/Salgscompagniet og Midt Troms FHK 

 

(heretter kalt FK/S og MTFK) 

  

1. FORMÅL  

  

Det overordnede siktemål med denne avtalen er å eksponere og profilere produktet Appetitt 

og Appetitt’s utsalgssteder som sponsor for MTFK’s aktiviteter i forbindelse med  

  

Fyll inn Prøver og utstillinger + klubbmesterskap og eventuelt andre aktiviteter som kan være 

aktuelle !! 

    

    

  

  

2. AVTALEPERIODE. 

  

Denne avtalen gjelder for sesongen 2017-2019. 

Ovennevnte avtale skal reforhandles senest oktober 2018, for om mulig forhandle frem en 

avtale for 3 år. 

Ved reforhandling skal tidligere års samarbeid legges til grunn.    

  

3. RETTIGHETER FK/S. 

  

Som sponsor for MTFK gis Appetitt i avtaleperioden rett til følgende. 

1. Profilere Appetitt som sponsor for klubbens aktiviteter  

2. Linke seg opp mot MTFKs hjemmeside for å profilere sine produkter. 

3. Sette opp reklamemateriell som seil, prøveposer, eventuelt legge ut brosjyrer der 

MTFK har myndighet for slik tilgang. 

5. Disponere sammen med klubben, medlemslisten og sende ut info og tilbud. 

6. Tilgang til en klubbkveld i året med egen foredragsholder, primært på våre produkter 

eller med noen av våre ambassadører.  

7.  Gi alle medlemmene i MTFK en rabattordning som kan brukes hos alle Appetitt’s 

forhandlere. (etter nærmere avtale) 

  

4. PLIKTER FK/S. 

  

Kr. 5 000,- som er inngangsbilletten for avtalen. Innbetales senest 20 09 hvert år. 

Fremskaffe 20 stk jaktdekken str Large for VK over 2-3 dager under pøvene til MTFK. 

Appetitt Extreme 3 kg sekker/gavekort for premieringer på MTFK sine prøver og 12 kg til 

VK vinnere. 

På utstillinger, klubbmesterskap og kurs i regi av MTFK skal også FK/S stille med 

gavekort/premier etter nærmere avtale.  

  

 

5. MTFK PLIKTER 

  

I tillegg til MTFKs plikter som fremgår av punkt 3 plikter MTFK 

  



1. Å jobbe for at Appetitt profileres som klubbens hundefôr (gjelder terminliste, annonse 

i fuglehund og ellers i info før, under og etter aktiviteter). 

2. MTFK’s skal profilere sine hjemmesider med Appetitt logo, med hyperkobling/link til 

www.appetitt.com.  

2. Å profilere Appetitt i forbindelse med opprop på aktiviteter. 

3. Å profilere Appetitt under premieutdelinger. 

4. Å invitere til evalueringsmøte/samarbeidsmøte i løpet av året. 

5. Å omtale Appetitt i prøvereferater som oversendes Fuglehunden etter prøver. 

6. Å profilere Appetitt i bildene fra arrangementet som overføres Fuglehunden 

7. FK/S er eneste fôrleverandør. 

  

6. ADMINISTRASJON  

  

Klubben skal ivareta FK/S sine interesser i forbindelse med promotering og avviklingen av 

aktiviteter. Dette skal skje i nær kontakt med Petter Steen i FK/S. 

  

7. BETALING 

  

For nevnte rettigheter betaler FK/S i henhold til faktura 

  

 Grunnbeløpet Kr. 5 000,- første året som kan økes ved mål barhet på salg. 

 Kostnader og levering av inntil 40 stk jakt dekken  

 Appetitt premier 12 kg og 3 kg + gavekort på 3 kg til premieringer under aktiviteter 

 

8. MISLIGHOLD 

  

FK/S kan kreve avtalebeløpet redusert ved mislighold fra MTFKs side. Som mislighold 

regnes bl.a. 

 Bevist unnlatelse av å eksponere Appetitt 

 Bruk av annet utstyr/bekledning enn avtalt, spesielt når det må forventes at opptreden i  

            media kan bli aktuelt. 

 Opptreden som skader FK/S sin anseelse. 

  

  

Drammen den 01 12 2016 

  

  

Felleskjøpet/Salgscompagniet                                                                MTFK 

  

 

http://www.appetitt.com/

