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Geldig vanaf 7 Maart 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toelatingsvoorwaarden en reglementen deelname AGILITY bij Dogmasters:

Uitsluitend personen die lid zijn bij Dogmasters kunnen deelnemen aan AGILITY.
Kandidaat nieuwe leden voor AGILITY zijn verplicht gehoorzaamheids lessen te volgen tot minimum
Klasse A , pas na het slagen van de proef wordt u toegelaten.
Bij het niet slagen van de proef terug verder gehoorzaamheid volgen.
Honden die geen gehoorzaamheid hebben gevolgd kunnen helaas niet deelnemen aan AGILITY.
Om de socialisatie stabiliteit van uw hond op punt te houden is het raadzaam gehoorzaamheid
te volgen in combinatie met AGILITY.
Voor deelnames aan onderstaande klassen is: orde, stiptheid en disciplinair gedrag vereist.
KLASSE-INDELINGEN: Beginners - Gevorderden - wedstrijd spelers.
----------------------------------------------------------------------------------------1 . DE BEGINNERS KLASSE.
----------------------------------Eerste stap: Het aanleren van foutloos te leren springen over hordes volgens schofthoogte van de hond.
Tweede stap : Wip -Tunnel - loopbrug - schans, wave (slalom) bandje enz..
Derde stap : Het rustig lopen van een eenvoudig parcours met alle aangeleerde toestellen.
NOTA: Het is heel belangrijk steeds de lessen stipt op te volgen, gezien er in stappen wordt gewerkt.
Spurten en snelheid lopen is in deze klasse absoluut niet van toepassing dit herleid in niets anders dan dat
je hond “FOUTEN” leert. Honden die geen fouten leren kennen ook geen fouten.
Wanneer de hond en geleider alle toestellen kent en een eenvoudig parcours kan afwerken (proef) mag je
overgaan naar de gevorderden klasse.
ALGEMENE BIJKOMENDE REGLEMENTEN: voor alle klas indelingen
*Voor de aanvang van de les, dient men altijd spieren en gewrichten bij de hond los te werken.
*Dit kan bijvoorbeeld door enkele flinke oefeningen uit te voeren met wisselende passen.
1.Overmatig en nutteloos geblaf van de hond dient men ter allertijden te onderdrukken.
2.Honden die agressie beginnen te vertonen
-> verplicht terug naar de gehoorzaamheid.
3.Honden die men niet meer onder controle kan houden -> verplicht terug naar de gehoorzaamheid.
4.Personen die te pas en te onpas of meermaals afwezig of te laat zijn kunnen niet meer deelnemen.
5.Deelnemers dienen strikt de raad en les instructies van de lesgever te volgen.
6.Honden die niet aan de beurt zijn blijven altijd aangelijnd ..
DUUR TIJD EN TOESLAG VAN DE BEGINNERS KLASSE:
De duur tijd van deze klasse is sterk afhankelijk van de instelling en motivatie van de geleider en raseigenschappen van de hond.
Toeslag: geen extra bijdrage per les voor onze leden, maar een handje toesteken bij onderhoud van de
toestellen en terrein is altijd welkom.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 . DE GEVORDERDE KLASSE.
--------------------------------------Na het beëindigen van de beginners klasse ben je goed op weg om er nog meer perfectie,
vorming en snelheid in te brengen.
Lichaamstaal en bewegingstechnieken van de geleider in deze klasse zijn hierdoor een heel belangrijke factor,
in deze klasse wordt er sterk gewerkt om de lichaamstaal en bewegings technieken van het baasje en de hond te
optimaliseren en te verbeteren tot een unieke samenhang of gehele combinatie.
Het aanlopen in verschillende richtingen van variabel opgestelde parcours worden hier sterk bijgewerkt .
Het afremmen en doorsturen van de hond bij verschillende hindernissen wordt hier een noodzakelijk
begrip voor perfectie, wat niet altijd van een leiendakje loopt !!
Het afleren van nutteloos geroep en getier naar de hond toe, dat kan leiden tot misverstanden bij de hond,
worden aangepast en weggewerkt.
Men leert in deze klasse te werken om een volledig variabel parcours foutloos af te leggen op een matige
en…… snelle snelheid.
Voor deze klasse dient de geleider en hond een goede lichamelijke conditie te hebben.
NOTA: Het is heel belangrijk de lessen ook hier stipt op te volgen.
DUUR TIJD EN TOESLAG VAN DE GEVORDERDE KLASSE:
De duur tijd van deze klasse is sterk afhankelijk van de instelling en motivatie van de geleider en ras
eigenschappen van de hond.
Toeslag: geen extra bijdrage per les voor onze leden, maar een handje toesteken bij onderhoud van de
toestellen en terrein is altijd welkom.
-----------------------------------------------------------------------------------------------DE WEDSTRIJD KLASSE.
---------------------------------Leden die graag wedstrijd willen spelen kunnen enkel deelnemen aan deze klasse onder volgende strikte
voorwaarden: uitsluitend lid zijn van Hs.Dogmasters.
Aanvraag werkboekje VOE en/of aanvraag VOE IBB nummer, op het secretariaat.
Onderschrijving van deontologische charter.
Deze klasse kan desgewenst twee maal per week trainen of privé (max 1 uur per hond) op afgesproken
dagen en uren
NB: Leden van Dogmasters zijn nooit of worden nooit verplicht tot wedstrijden te spelen.
Agility is een prachtige hondensport maar het moet plezant en verantwoordt blijven voor IEDEREEN.
Onnodig en te veel trainen in deze discipline, kan ernstige en blijvende letsels veroorzaken bij uw hond.
Met sportieve groeten,
De voorzitter,
Dogmaster Willy

