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SAMARBETSAVTAL
mellan

Norske Harehundklubbers Forbund och Tracker.
Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) och Tracker har ingått ett avtal enligt
följande punkter:
• Tracker livesänder av NHKF:s arrangerade jaktprov och tävlingar som är av norsk och nordisk
karaktär. Småhunds NM, Stövere NM, Damekampen, Nordiska Stövaremästerskapet.
Tracker skall vara huvudsponsor under dessa jaktprov och det får inte annonseras eller delas ut
priser från konkurrerande leverantörer av pejlutrustning under evenemanget.
Datum för dessa arrangemang meddelas Tracker så snart planen för jaktprovssäsongen är
fastställd. Ovanstående tävlingarna prioriteras i de fall som önskemål om andra
direktsändningar föreligger på samma datum.
• Registrerade jaktprovsdomare vid NHKF äger rätt att till reducerat pris köpa maximalt en Trackersändare / år. Affärer sker via någon av Trackers återförsäljare. För gällande produkter pris och
villkor, se separat bilaga. Bilagan uppdateras årligen eller när nya produkter tillkommer.
• Registrerade jaktprovsdomare vid NHKF äger rätt att årligen och så länge avtalsperioden gäller,
köpa en Tracker årsslicens till reducerat pris. För gällande produkter pris och villkor, se separat
bilaga. Bilagan uppdateras årligen eller när nya produkter tillkommer.
• Representanter från NHKF medverkar, om möjligt, med synpunkter och önskemål
i syfte att utveckla Tracker programvaran till att bli ett verktyg i bedömning av NHKF:s jaktprov.
• Tracker sponsrar NHKF med tioTrackersändare / år att användas som pris, gåva eller annat som
främjar NHKFs verksamhet. Om NHKF önskar ytterligare, upp till fem st, sändare för ändamålet,
får dessa köpas till gällande prislistas pris minus 50% rabatt.

• Tracker erhåller kostnadsfritt en sida i varje tryck av NHKF:s tidskrift ”Harehunden” och
förbundets informationssidor.
• Tracker erhåller kostnadsfritt en ”banner” på NHKF:s hemsida.
• NHKF visar parternas ”samarbete” genom att på mässor, utställningar, jaktprovsverksamhet och
liknande evenemang visa upp Tracker Rollup, ”hajfena”, och/eller broschyrmaterial i sin monter.
NHKF skall i positiv anda sprida kunskap gällande Tracker och företagets produkter.
• Under avtaltidens gällande förbinder sig NHKF centralt att inte samarbeta eller ingå avtal med
andra, för Tracker, konkurrerande företag vad gäller hundpejl.
Avtalstiden löper över tre år och gäller för jaktsäsongerna 2019 – 20, 2020 – 21 samt 2021 -22. Om
inte någon av parterna sagt upp avtalet, senast fem dagar efter NHKF:s årsstämma det tredje året
fortsätter avtalet att gälla med ett år i taget.
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Norske Harehundklubbers Forbund och Tracker.

Priser och produkter 2019
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