Trainingsregels
Kringgroep Beuningen

1. De africhtingstrainingen op donderdagavond (appél en pakwerk) en zondag (speuren, appél
en pakwerk) worden gegeven onder leiding van een bevoegde instructeur
2. De ringtraining op dinsdagavond wordt verzorgd door de kringgroep.
3. De behendigheid wordt verzorgd door de kringgroep.
4. Extra trainingen worden alleen gegeven na overleg met de kringgroep en onder begeleiding
van een instructeur.
5. De algemene leiding op het veld berust bij de instructeurs. De trainende leden dienen de
instructies van de instructeurs op te volgen. Problemen tijdens de training en/of hond
worden zoveel mogelijk na de training besproken. Vragen over de hond en/of training bij
voorkeur na de training. De instructeurs / begeleiders trainen conform de regels die de
kringgroep hiervoor hanteert.
6. Trainingstijden. Zie hiervoor de website.
7. Afmelden voor training is niet verplicht, maar geniet wel de voorkeur.
8. Trainen bij een andere vereniging mag wel, maar wel in overleg met het bestuur en de
instructeurs.
9. Trainen op het veld buiten de trainingstijden is niet toegestaan, tenzij in overleg met het
bestuur en onder begeleiding van een instructeur.
10. Maximaal 6 honden tegelijk op het veld (m.u.v. socialisatie training).
11. Geleiders die niet aan het trainen zijn, zoveel mogelijk op het veld. Dit i.v.m. o.a. groepswerk
en hulp bij de instructie.
12. In principe zijn prikbanden en andere "vroegere verboden hulpmiddelen" niet toegestaan
op het veld, tenzij in overleg met de instructeur. Ze mogen dan alleen tijdelijk gebruikt
worden. Teletac, slaan, schoppen of andere mishandelingen zijn verboden.
13. Er geldt een rookverbod, voor hen die met de hond trainen, op de trainingsvelden .
14. Speuren i.o.m. de kringgroep. Meestal op ons eigen speurvelden aan de Ficarystraat
(Beunings Veld). Deze speurvelden niet gebruiken buiten de trainingsdagen. Bij uitlaten erop
letten de andere honden niet te storen.
15. Appél: houdt rekening met elkaar. Let op met het gooien van balletjes, bijtrollen ect.
16. Socialisatie appél wordt door de instructeurs verzorgd.
17. Trainen altijd onder begeleiding (instructeur of begeleider).
18. Pakwerk: zet je naam op het bord. Lijst wordt door de instructeurs/pakwerker(s)
samengesteld.
19. Behendigheid: bij het opbouwen / afbreken van het parcours zoveel mogelijk meehelpen.
20. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond.
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