REGLEMENT HOOPERS
NO PRESSURE….. JUST FUN AND BRAINWORK

Ons motto :

Dit reglement kan ten allen tijde en wanneer het bestuur dit nodig acht aangevuld en/of gewijzigd worden. Het
naleven ervan toont het wederzijds respect van leden, instructeurs en bestuur.
Bij de algemene info kan je ons algemeen reglement vinden, hieronder lees je de discipline gerelateerde regels:

HOOPERS
Instappen kan op elk moment en dit na overleg met de instructeurs.
Hoopers kan in principe met een hond van elke leeftijdscategorie. En is ook geschikt voor honden met
heupdysplasie.
Ook geleiders die over een beperkte mobiliteit beschikken kunnen bij hoopers aansluiten.
Bij hoopers worden er heel wat bevelen gebruikt, Er wordt van de geleider verwacht de ontvangen
handleiding gelezen te hebben en voor zichzelf een keuze in bevelen te hebben gemaakt
Je komt minstens één keer per week hoopers trainen én je blijft dit combineren met een les
gehoorzaamheid.
Geslaagd zijn voor de test voor sociaal gedrag (SOC test), of deze test in het werkjaar behalen. Wie niet in
zijn test slaagt wordt alsnog uitgesloten van de lessen.
Om vrijgesteld te worden van de lessen gehoorzaamheid moet je goedkeuring krijgen van het bestuur én de
instructeurs. Bovendien kan je alsnog terug doorverwezen worden naar het gehoorzaamheidsprogramma.
Benodigdheden voor alle lessen:
-

vaste halsband / gareel
veel snoepjes
speelgoed

Hoe werkt het boeken
Wij hebben gekozen voor een individuele aanpak. Dus elk team kan een ‘one-to-one’ trainingsmoment
boeken.
Wil je starten met hoopers dan kan je toegang tot de trainingskalender aanvragen door een berichtje te
sturen naar Krist’l met je mailadres, gsm en je naam en die van de hond.
Je zal dan een link naar een spreadsheet ontvangen via google drive.
Wil je bij hoopers boeken dan kies je een vrij trainingsmoment in blauw.
De geboekte instructeur zal je boeking bevestigen door het trainingsmoment in het paars te zetten.
Is je instructeur niet beschikbaar, dan kan je naar een andere instructeur verplaatst worden.
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Door onze beperkte groep van instructeurs bestaat de kans dat er uitzonderlijk geen training zal mogelijk
zijn.
Vind je geen gepast trainingsmoment, neem dan contact op met Krist’l of Rita

Extra afspraken / regels
Elke geleider komt minstens een trainingsmoment op voorhand (15min), zo kan je nog iets opsteken van je
collega.
UITZONDERING :
- De geleider die voor het eerste trainingsmoment kiest wordt verwacht het parcours mee op te bouwen.
Het opbouw moment staat vermeld in de planning.
- De geleider die het laatste trainingsmoment heeft geboekt, wordt dan weer gevraagd om na de training
de toestellen mee op te ruimen.
- Wees hier solidair en boek op regelmatige basis ook eens in op de eerste of de laatste sessie, zo helpt
iedereen eens met opbouwen/afbreken. Je instructeurs doen beide, geef hen het respect dat ze
verdienen.
Een training vastleggen voor dinsdag kan tot maandagmiddag 12.00 – voor de zaterdagtraining kan je
reserveren tot vrijdagmiddag 12.00.
Indien je door omstandigheden niet op het vastgelegd trainingsmoment aanwezig kan zijn, dan kan je dit
annuleren tot op hetzelfde moment als het vastleggen van een training. Verwittig dan wel je instructeur, zij
haalt je dan wel van de planning.
Later annuleren kan ENKEL met een grondige reden en na telefonisch contact met de instructeur waarbij je
boekte.
Wie niet komt opdagen op een geboekt trainingsmoment zonder te verwittigen, neemt niet alleen een kans
tot trainen van een clublid af, maar zorgt er ook voor dat er een instructeur staat te wachten. Voor het goed
verloop van dit systeem kunnen we dit niet tolereren en kan er een sanctie volgen.
Mogen we jullie ook vragen om ervoor te zorgen dat er niet te veel gaten tussen de geboekte trainingen zijn.
Kies dus liefst voor een aansluitend slot.
Wie te laat verschijnt, kort gewoon z’n eigen trainingsmoment in.
Het instructeursteam kan je boeking weigeren, indien je niet aan de regel voldoet van minstens 1x per week
gehoorzaamheid te volgen.
Valt je hond uit of loopt hij weg – grijp dan in – na een tweede keer zal je gevraagd worden je training stop te
zetten.
Bij te warm weer of slechte weersomstandigheden denken wij in de eerste plaats aan het welzijn van onze
hond. En bestaat de kans dat we de trainingen afschaffen. Hiervoor zal je een What’s app ontvangen en
natuurlijk zal deze info ook te lezen zijn op onze website en via Facebook.
Heb je een vraag met betrekking tot deze discipline of heb je een probleem bij het boeken, neem gerust
contact met ons op.
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Krist’l
Julie
Rita
Daniel

0496/519 361
0471/063 014
0473/690 200
0486/766 099
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