Trainingsreglementen van de Apeldoornse Kynologen Club

1. Uitsluitend leden van de AKC kunnen deelnemen aan de trainingen.
2. Ruw optreden tegen de honden (slaan of schoppen, enz) is niet toegestaan en zal dan ook
kunnen leiden tot schorsing of afvoering van de deelnemerslijst.
3. Prikbanden en andere bijzondere africhtingmaterialen zijn niet toegestaan, tenzij de
instructeur anders beslist.
4. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zo geregeld mogelijk aan de trainingen deelnemen.
Bij verhindering wordt men dringend verzocht dit vooraf te melden bij de instructeur. Een
cursist die tot drie maal zonder bericht afwezig is kan van de deelnemerslijst afgevoerd
worden.
5. Iedere deelnemer moet voor de deelnemende hond een W.A.-verzekering afgesloten
hebben. De AKC stelt zich niet aansprakelijk voor door de honden aangerichte schade.
6. Laat de hond voor de training goed uit. Dit kan gebeuren langs de Vlijtseweg. Mocht er
ondanks dat toch een ongelukje gebeuren dan moet men dit onmiddellijk zelf opruimen. Op
het trainingsveld zijn voor dit doel middelen aanwezig.
7. Men is niet verplicht na de gevolgde cursus het examen af te leggen (wel om door te stromen
naar een vervolgcursus), echter de cursus zelf kan in verband met het grote aantal
aanmeldingen niet vaker dan twee maal doorlopen worden.
8. Loopse teven en zieke honden hebben geen toegang tot het terrein: drachtige teven mogen
geen zware oefeningen doen.
9. De honden dienen op het oefenterrein ten alle tijde aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur
anders beslist. In de kantine moet de hond altijd aangelijnd zijn.
10. De instructeur is bevoegd iemand van het oefenterrein te verwijderen. Opgaaf van redenen
na de training.
11. Alleen de instructeur bepaalt hoe en wanneer er tijdens de training wordt geoefend.
12. Zijn er meningsverschillen of moeilijkheden, dan graag dezelfde dag uitpraten; blijf niet met
het probleem rondlopen!
13. De geleider heeft ten alle tijde het recht zich tijdens een oefening af te melden.
Meningsverschillen dienen na de training te worden uitgepraat, eventueel met bemiddeling
van de coördinator.
14. Ongevraagd commentaar kan nooit kwaad, maar dan in de kantine en niet op het
oefenterrein.
15. Voor deelname aan het GG-examen moeten de honden getatoeëerd of gechipped zijn.
Honden geboren na 30 april 1993 mogen niet aan de oren gecoupeerd zijn, honden geboren
na 31 augustus 2001 mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn.
16. Alle honden moeten zijn ingeënt. Om dit te kunnen controleren vragen wij u het
inentingsboekje, behorende bij de betreffende hond, op de eerste praktijkles mee te nemen.
Dit geldt voor alle cursisten.
17. Lessen die vervallen wegens extreme weers- of terreinomstandigheden kunnen niet worden
ingehaald.
18. Wij behouden ons het recht om, indien omstandigheden ons daartoe noodzaken,
trainingstijden aan te passen.
19. Roken op het trainings veld is verboden.
20. Minimum leeftijd cursist is 14 jaar.
21. Mobile telefoon graag uitzetten tijdens de les, of stel de instructeur ervan in kennis!
22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de coördinator van de
gehoorzaamheids- training.

