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T R A I N I N GSR EGL EM EN T 
Kringgroep Rivierengebied
ART.1 De trainingen beginnen op de tijden die door het bestuur zijn vastgelegd.
a)
Indien niet tijdig op het veld aanwezig, zonder geldige reden, kunnen de betreffende
personen van verdere trainingen worden uitgesloten.
Dit ter beoordeling van de instructeurs die zich het verdere recht voorbehouden andere
passende maatregelen te nemen.
b)
Bij het regelmatig niet op tijd verschijnen voor de training, zonder opgaaf van geldige
redenen, zal het bestuur in samenwerking met de instructeurs maatregelen nemen.
c)
Ieder lid mag slechts met 1 hond deelnemen per training.
d)
Bij loopsheid van teven dient dit voorafgaand aan training of examen gemeld te worden aan
de instructeur.
e)
Het trainen met hulpmiddelen geschiedt uitsluitend in overleg met de instructeurs.
ART.2 Het is te allen tijde verboden tijdens of tussen de trainingen door, alcoholische dranken te
nuttigen. Ook roken op het trainingsveld of speurveld is verboden.
De training eindigt als het laatste onderdeel is afgesloten.
ART.3 Tijdens de trainingen dient iedereen zich te houden aan de instructies van de instructeur(s).
ART.4 Het trainen op vreemd terrein is uitsluitend toegestaan in overleg en met toestemming van
de instructeurs.
ART.5 Deelnemen aan examens, wedstrijden en kynologische evenementen geschiedt uitsluitend
in overleg en met toestemming van de instructeurs.
ART.6 Indien iemand zich niet kan verenigen met de instructies van een instructeur, dient deze na
de training met de betreffende instructeur te overleggen. Discussies tijdens de trainingen
dienen voorkomen te worden.
ART.7 Indien ook na het in ART.6 genoemde onderhoud geen bevredigende oplossing gevonden is,
kunnen beide partijen een onderhoud met het bestuur aanvragen.
ART.8 Over alle niet in dit reglement voorkomende eventualiteiten betreffende de trainingen,
berust de eindbeslissing bij het bestuur. Hieronder valt onder meer de afspraak dat er geen
pakwerk mag worden gedaan bij afwezigheid van de instructeurs die voor het pakwerk
verantwoordelijk zijn.
ART.9 De commissaris africhting bepaalt, uiteraard in overleg met de instructeurs, welke
geleider/ster deelneemt aan een examen of wedstrijd. Dit zal ruim van tevoren aan hem of
haar worden medegedeeld.
De aanwezigheid van een lid bij een examen geniet voorrang op andere evenementen.
Bij eventueel gelijk kruisen van examen en evenement dient men dit vooraf aan de
instructeurs te melden. Deze behoudt zich het recht voor te beslissen ten voordele van
examen of wedstrijd.
ART.10Het dagelijks bestuur heeft het recht de instructeurs te allen tijde ter verantwoording te
roepen.
ART.11Het trainingsprogramma is in overleg met de instructeurs bepaald. Dit geldt voor alle
afdelingen.
ART.12De individuele trainingsbelangen moeten ondergeschikt gemaakt worden aan het
verenigingsbelang.
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