Retningslinjer for trening


Alle skal registrere at de kommer på trening. Registreringen skjer på Facebook-gruppe til de
aktuelle lagene. Registreringen bør skje i god tid, senest en dag før treningen.



Treningen starter til oppsatt tid. Det vil si at man må møte før for å lufte hunder ol.



Når man ikke trener skal hunden være i bånd



Treningsansvarlig deler inn i grupper hvis behov, og fordeler terreng. Treningsansvarlig er enten
instruktør, eldste hundefører, eller den med lengst treningserfaring i NRH.



Treningen er ikke ferdig før alle (i sin gruppe) har fått trent sin hund.



Dersom man må gå tidlig fra en trening så skal dette meddeles senest ved frammøte. Dersom man til
stadighet må gå tidlig, kommer for sent eller møter sjelden på trening så kan man ikke forvente å få
”full pakke”/ bli prioritert.



Deltakelse på 4-6 organiserte treninger per måned anses som et minimum. I perioder der man vet at
det vil bli lite trening, grunnet arbeid eller annen god fraværsgrunn, må man selv ta kontakt med sin
treningsansvarlig og forklare situasjonen.



Man må selv ta ansvar for å innhente synspunkter fra instruktører eller andre på egen hunds
progresjon.



Alle ekvipasjer har i utgangspunktet lik rett til samme treningstid, men ”ferske” hunder har ikke
behov for like lange økter som videregående hunder. Videregående bør allikevel prøve å legge de
aller lengste runderingsøktene til helgetreningen der vi har bedre tid til dette.



Førere med mer enn en hund må prioritere hvilken hund som skal trenes.



Hunder skal være vaksinerte. Ved smittsom sykdom skal treningsansvarlig informeres. Som ansvarlig
hundefører har en selv også ansvar for ikke å trene med smittebærende hund.



Merkebånd tas alltid ned etter bruk. Når vi forlater plassen skal det være ryddig etter oss.



Man må alltid vente til alle er kommet tilbake til bilene etter endt økt.

Om profilering:


Under trening skal alle hunder være merket med trekant og hundeførere skal være utstyrt med
treningsvest. Unntak er nye før de er blitt medlemmer.



Det er kun godkjente ekvipasjer som har anledning til å profilere NRH på demonstrasjoner og
øvelser. Dette innebærer at inntil du er godkjent skal du ikke profilere NRH uten at samtykke er
innhentet.



Du skal ikke bruke vester på fører og hund, uten at dette er avtalt. Dvs. kun på treninger.
Vester/trekant skal ikke brukes når du er på tur med hunden, eller under noen form for sosialisering
av hund, i forhold til mennesker eller andre hunder.



Alt profileringsutstyr som ikke innbefatter vester dvs. liner, halsbånd o.l. brukes med forsiktighet når
du opptrer utenom treninger.

