RETNINGSLINJER FOR AGILITY TRENING OG KONKURRANSER I DBHK
GENERELT
1. I DBHK bidrar alle utøvere til det beste for klubben. Pga organiseringen av agility treningene med
bygging og rydding, er det særlig viktig å støtte opp om egen treningsgruppe og møte til avtalt
tid. Vi legger vekt på å ha et godt treningsmiljø/kultur, at alle holder sammen, støtter og coacher
hverandre.
2. Det er en selvfølge at vi stiller når klubben arrangerer stevner og det er andre behov, for
eksempel når vi flytter ut og inn. Ulike former for lederskap, annet ansvar og oppgaver går på
rundgang. Alle oppfordres til å ta initiativ og komme med forslag.
3. Agilitykomiteen organiserer agilitytreningene og andre aktiviteter for klubbens medlemmer som
er interessert i agility, og som deltar på klubbens dugnader og betaler treningsavgift.
Det innebærer bl.a. å sette sammen treningsgrupper ev. med instruktør, egentreningsgrupper og
fritrening for hver sesong for at flest mulig skal få best mulig utbytte av treningene i forhold til
sitt nivå og sine ønsker. Tilbudet beror bl.a. på hva vi klarer å skaffe av instruktører og
treningsområder, som igjen i stor grad beror på hvilke innspill agilitykomiteen får og hvilke
ressurser vi har. Og ikke minst at alle tidlig melder fra om treningsønsker, slik at agilitykomiteen
kan få lagt en god treningskabal. Organisert trening i treningsgrupper er bare åpnet for de som
har sin hovedtilknytning til klubben, og normalt innebærer det også å gå lag for klubben.
En eller flere ganger i året vil det bli arrangert treningssamlinger/kurs i helger, basert på ønsker
fra medlemmene. Kurs annonseres til målgruppen. Dersom det er flere interessenter enn plasser,
vil aktive medlemmer - særlig de som stiller opp for klubben - prioriteres.
4. Agilitytreningsgruppene settes sammen av agilitykomiteen hver sesong. Det har utviklet seg noen
relativt faste treningsgrupper og prinsipper som er som følger:
I utgangspunktet tilbys hver ekvipasje å være med på en treningsgruppe mot betaling for
instruktør, i tillegg til en felles egentreningskveld for de som er på konkurransenivå. Dersom en
person har flere hunder, og ønsker å trene på samme gruppe med begge hundene, prøver vi å få
til det, men det forutsetter relativt likt nivå på hudene. Ved tvil om en ekvipasje kvalifiserer og
hvor en ekvipasje skal plasseres, avgjøres det etter agilitykomiteens skjønn, ev. etter en
ferdighetstest. Agilitykomiteen kan også kreve veterinærattest for at hunden skal få trene i
klubben.
Den organiserte treningen/treningsgruppene annonseres før hver sesong (normalt pr. kvartal) til
de som har meldt sin interesse. Påmelding til treningsgrupper og kurs er bindende
Dersom du selv eller hunden blir syk/skadet, eller dere av annen grunn er forhindret fra å møte
på trening, refunderes ikke treningsavgift eller betaling til instruktør. Hvis du gjentatte ganger
ikke møter på trening eller kommer for sent, vil din plass på treningsgruppen bli tatt opp til
vurdering i Agilitykomitéen og det kan resultere i at du mister plassen din.
5. Når det ikke er organisert trening og vi har treningsområde, er det mulighet for
fritrening/egentrening for aktive agilityutøvere som har betalt treningsavgiften (gjelder både ute
og inne). Med aktive agilityutøvere menes utøvere som trener på en av de faste gruppene hver
uke, ev. etter særlig avklaring med agilitykomitéen. Fritrening er tid som det er mulig å trene på

området uten påmelding. Egentrening er treningstid som krever påmelding. Det kan også være
muligheter for å reservere treningstid etter nærmere regler. Tidene meddeles før hver sesong.
I sommerferien og evt. i mars-april dersom vi får treningsområde (mellom drivhussesongen og
frem til snøen har gått på Ytterkollen) vil det være felles egentreninger hvor gruppene slås
sammen.
6. På fritreningene er det tillatt med gjestetrenere mot en egen avgift. Hver person kan maks. ha
med to gjester, og den som har med gjesten har ansvaret for denne og at gjesteavgiften betales.
Den som tar med gjesten skal si fra på forhånd til en i agilitykomiteen.

TRENING I TRENINGSGRUPPENE
1. Vi møter opp på de treningsgruppene vi har meldt oss på, uansett om det er instruktør eller ikke,
til rett tid med ferdig luftet og oppvarmet hund. Dersom vi har gyldig fravær, melder vi fra til de
andre på treningsgruppa så snart som mulig om at vi ikke kan komme og årsaken til det.
2. Alle hjelper til å bygge bane/kombinasjoner og rydde. Evt. «skravling» tar vi til slutt etter at det
er ryddet. Hundene skal være i bilen når vi bygger og rydder.
3. Vi støtter hverandre på treningene, og legger opp treninger uten instruktør slik at det alltid er
minst en som ser på og gir feed back og støtte.
4. Ansvar for å planlegge treningene uten instruktør går på rundgang mellom de på samme
treningsgruppe.
5. Vi deltar også normalt i andre aktiviteter som blir arrangert og satt i gang, slik som for eksempel
treningskonkurranser, klubbmesterskap osv.
6. Vi trener etter de prinsipper som gir gode resultater i konkurranser. Vi belønner hunden positivt,
og straffer ikke. Er vi i tvil om hvorfor det blir feil, tar vi selv på oss skylden og lar det ikke gå
utover hunden.
7. Vi setter hunden i bur når den ikke trenes. Normalt skal hundene være i bilen mellom
treningsøktene på banen, men den skal uansett alltid være i bur og hverken være fri eller stå
bundet. Dette både av hensyn til hunden som trenger en pause for å yte bedre, og av hensyn til
de som trener.
8. Vi er klare når det er vår tur, slik at det blir minst mulig «dø-tid» mellom ekvipasjene. Normalt
betyr det at du står klar med hunden i bånd når ekvipasjen foran er i ferd med å avslutte.
9. Vi trener ikke med hunder som er halt, har kennelhoste eller har andre skader/sykdommer.
Førere med slike hunder, er velkommen på treningene som observatør for å vedlikeholde sin
kunnskap.
10. Vi plukker opp etter hundene våre, og legger posene i søppeldunken. Dersom det ikke er satt opp
søppeldunk, tar vi med posene hjem. Tilsvarende gjelder for de som røyker, det skal ikke være
sneiper igjen på bakken når treningen er over.

11. Enhver som deltar på treninger eller kurs, er selv ansvarlig for skader på egen hund, andre
hunder, mennesker eller gjenstander. DBHK kan ikke holdes ansvarlig.

KONKURRANSER OG LAG
1. Det er gøy når vi er mange DBHKere sammen på konkurranser. På konkurranser støtter vi
hverandre. Jubler både når vi når oppgavemål, og får gode resultater!
2. Alle oppfordres til å gå lag for DBHK. Agilitykomiteen utpeker før hver sesong tre personer som
er lagansvarlige for hhv. lag liten, mellom og stor. Alle som ønsker å gå lag melder fra til
lagansvarlig, som holder oversikt over hvem som skal delta på hvilke konkurranser.
3. Lagansvarlige melder på ett eller flere lag når det er tilstrekkelig antall ekvipasjer som har meldt
fra (minimum tre), tar ut laget, og sørger for å melde rekkefølge til arrangøren i tide. Lagleder får
refundert lagpåmeldingsavgiften fra klubbens kasserer. Lagleder er også ansvarlig for å ta være
på dokumentasjon for NM napp.
4. Laget (de tre eller fire ekvipasjer som starter på de ulike konkurransene) tas ut etter følgende
prinsipper: De til enhver tid antatt beste, flest mulig kvalifiserte til NM deltagelse, de som sier fra
i god tid til lagansvarlig og dermed danner basis for påmelding. Dersom kriteriene slår likt ut, går
det på rundgang eller avgjøres ved loddtrekning. Til NM blir de antatt fire beste ekvipasjene tatt
ut, og reservene tas ut etter samme kriterier. Dette innebærer at både resultater fra individuelleog lagløp vurderes. Dersom lagleder ønsker, besluttes NM laget av agilitykomiteen. De som ev.
mener at de burde vært tatt ut, tar det opp med lagleder eller agilitykomiteen med begrunnelse.
5. Det er lov å diske seg selv på lag, for eksempel ved å ta feltet om igjen eller ikke tillate tjuvstart.
Dette ser vi på som investering i fremtidige resultater. Men, man må gjøre lagleder oppmerksom
på det i god tid før laguttaket, slik at dette tas med i vurderingen av hvem som skal gå lag (se
punktet over). I NM er det ikke lov å diske seg selv på lag. Dersom man har meldt fra til lagleder
at man kan gå lag på en konkurranse, må man også møte opp med mindre det er noen som kan
og ønsker å ta plassen.

Sist rev. 01.01.2020

