HERVATTING TRAININGEN HONDENVERENIGING DE SPYCKER

ALGEMENE REGELS (geldend voor alle leden)

Alle lessen in open lucht
Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m
Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter
Maximaal 10 geleiders per ‘klas’ indien de grootte van het terrein dit
mogelijk maakt, minimaal 10 meter tussen elke klas indien meerdere
klassen op hetzelfde terrein mogelijk zijn. Op het terrein van een club
mogen maximaal 20 geleiders (+ 1 instructeur per klas) gelijktijdig aanwezig
zijn. Maximum 20 geleiders, telt voor de hele club, alle secties bij elkaar.
Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en
verplaatst. Bij Agility (zie regels per sectie) is hier een uitzondering wegens
te veel en te zware toestellen.
Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels
voor de secties anders wordt vermeld.
Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te
gebruiken.
Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden,
zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen
ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die
oefening.
Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering)
Wanneer bij een oefening de minimumafstand van 1,5 m tussen de
geleiders en/of de instructeur niet kan gerespecteerd worden, zullen
handschoenen en mondmaskers gedragen worden.
Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders,
ontsmettingsmiddel wordt voorzien door de club. Dit neemt uiteraard niet
weg dat je dit ook zelf mag voorzien…
Voor dames en heren is er elk 1 toilet beschikbaar. Hiervoor ga je binnen
langs de kantine en verlaat je langs de doucheruimte. 1 iemand is
verantwoordelijk voor het aanvullen van zeep, papieren handdoeken, enz...
Dit betekent dus dat er dan maximaal twee personen mogen aanwezig zijn.

Auto’s moeten op parking minimaal 3 meter van elkaar staan indien er
naast elkaar geparkeerd wordt. Concreet: wie voor de kantine parkeert, laat
telkens een plaats tussen. Wie achteraan parkeert; markeringen zullen
aanduiden waar je kunt parkeren. Hier kun je achter elkaar staan en telt de
drie-meter-regel niet…
Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men
onmiddellijk het veld en keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is
toegelaten mits de minimumafstand kan gerespecteerd worden, ook op de
plasweide.
Niet-leden zijn helemaal niet toegelaten tijdens de trainingen. Dit wel
zeggen: helemaal geen ‘bezoekers’: geen kinderen, geen partners, …
Nieuwe leden maken voor ze langskomen eerst een afspraak via voorzitter
Yvan Vandromme nummer 0476 26 86 40
Vergaderingen (bestuur, instructeurs,.. ) zijn nog altijd verboden, ze mogen
enkel online gebeuren.

SECTIE 5D (HOOPERS)
Oefeningen zijn individueel. Toestellen te hanteren door instructeur
toezichthouder. Max. 1 persoon met hond op het veld.

SECTIE 4C (AGILITY)

Tijdens het opstellen en opbergen van de toestellen, moet iedereen die
hierbij meehelpt, handschoenen en mondkapsels dragen.
De instructeur (of eventueel de persoon die de latten teruglegt op de
sprongen) draagt tijdens de training handschoenen.
Verkennen van het opgestelde parcours gebeurt in kleine groepjes (max 5
personen).
Eventuele speeltjes die als beloning worden gebruikt worden enkel door de
eigen geleider aangeraakt.

SECTIE 1C (IGP)

Afd. A (speuren): geleider draagt handschoenen. Speurplakkaat enkel te
behandelen door spoorlegger. Bij verwijzing van de voorwerpen, voorwerpen
op rapen en na heraanzet van de hond laten vallen achter de rug.
Spoorlegger pikt terug op. Of eigen spoor leggen en enkel eigen voorwerpen
hanteren.
Afd. B (gehoorzaamheid): max. 3 mensen op terrein, 1 - instr. 2 - geleider die
werkt 3 - geleider die hond aflegt. Geen oefening groep. Geen chipcontrole.
Afd. C (pakwerk): aangezien de social distance in het verdedigingswerk
moeilijk te respecteren is (zelfs met de uitgegeven bijkomende
richtlijnen), heeft de KKUSH beslist dat dit niet mag doorgaan.

NOTA:
Indien een lokale autoriteit niet akkoord is met het opstarten, heeft zij daar het
recht toe.
Voor leden die, met of zonder medeweten van het Bestuur, nu al trainen op
de terreinen van hun club: dit is verboden en kan leiden tot boetes van 250
euro voor de betrokkene en een hogere boete voor de club. Een club wordt,
met de nieuwe wetgeving, beschouwd als een onderneming en riskeert dan
ook de boetes in de stijl van de cafés of winkels die te vroeg opgaan
(minimum van 750 euro) Dus: begin trainingen vanaf 18 mei en volgens de
opgegeven richtlijnen.

