HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Training
1) Leeftijd van de beginnende hond: 3 maanden en na volledige inenting, naar klas A vanaf 6 maanden.
2) Leeftijd van de geleider is minstens 12 jaar. De voornaamste vereiste is evenwel dat de geleider de hond
meester is en kan blijven tijdens de les en langs het terrein. De jonge geleider moet een psychisch overwicht
hebben op zijn hond. Uitzonderingsgevallen zullen besproken worden door de instructeurs en hun beslissing
zal doorslaggevend zijn.
3) Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en voert alle aanvaardbare bevelen uit. Als
basis voor de lessen wordt het gehoorzaamheidsprogramma van Sectie 4B gevolgd.
4) Overgang naar een volgende klas ( van A naar B en van B naar C) wordt beslist door uw afgelegd examen en
door de instructeur.
5) Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar het examen toe en neemt hieraan deel, indien hij/zij hier klaar voor is
(wordt door de instructeur beslist). Dit examen wordt afgenomen elke eerste zaterdag van de maand en de
woensdag ervoor.
6) Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de goede wil en het vertrouwen van de geleider in zijn
hond. Ook thuis moet er gewerkt worden. Een beetje discipline en begrip zijn vereist om de les vlot te laten
verlopen
7) Iedere hond dient aangelijnd te zijn, behalve wanneer de oefeningen anders vereisen.
8) Prikbanden en elektrische banden zijn VERBODEN!
9) Slaan of stampen van de hond is ten strengste verboden!
10) Een geleider mag maar werken met één hond tegelijk in een zelfde lesuur.
11) Er wordt gewerkt met een voldoende lange lijn ( 1.20 m.); geen kettingriem.
12) Leden die wedstrijden willen spelen, worden geacht dit onder De Kempense Kwispel te doen, om toegelaten
te worden tot de lessen.
13) Trainen buiten de lesuren kan, mits:
 Geleider in het bezit is van een geldige lidkaart.
 Desbetreffende hond ingeschreven is in de club.
 Geleider regelmatig de normale lesdagen volgt.
 Toestellen teruggezet worden in verband met onderhoud terrein.
 Er geen gebruik gemaakt wordt van de kantine en buitenverlichting.
Honden
14) Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn (hondenziekte, parvovirus, hondsdolheid); alsook beschermd
tegen parasieten, zoals vlooien, teken en wormen.
15) De geleider wordt geacht zijn hond thuis of in de omgeving van het clubterrein (honden - WC) uit te laten voor
aanvang van de les. De geleider dient onmiddellijk te reageren indien zijn hond toch zijn behoefte doet en dit
onmiddellijk op te ruimen en in de desbetreffende afvalemmer te gooien, ook de uitwerpselen in de honden
WC.
16) Loopse teven worden NIET toegelaten! De loopsheid duurt 3 weken. Hou ze uit de buurt van de andere
honden. U wordt verzocht uw loopse teef niet naast het terrein of in de kantine mee te brengen.
17) Tijdens één en dezelfde les mag de hond niet van geleider verwisselen.
Algemene gedragsregels
18) De geleider die te laat komt in de les meldt zich eerst aan bij de lesgevende instructeur, en ook bij het
vervroegd verlaten van de les.
19) Roken tijdens de les is niet toegestaan, zowel voor instructeurs als geleiders.
20) Met vragen of problemen kan men altijd terecht bij de instructeurs of het bestuur.
21) Elke geleider blijft aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. Daarom zijn de geleiders
verplicht zich in orde te stellen met hun familiale verzekering.
22) Ieder lid dient zijn lidkaart bij zich te hebben. Het bestuur kan dit te allen tijde controleren.
23) Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangloos en zuiver uit liefde voor
de hond. Een goed opgevoede hond is voor mens en omgeving een plezier.
24) Opmerkingen of ideeën kunnen in de daarvoor bestemde bus gedeponeerd worden en zullen op een
bestuursvergadering behandeld worden.
25) De geleiders die deze reglementen niet naleven, kunnen van het terrein gezonden worden na overleg met het
bestuur.

