REGLER TRENINGSGRUPPER I NDK
1. Det kan søkes hovedstyret (HS) om å få opprette treningsgrupper
(TG) når flere enn 4 medlemmer i et geografisk område ønsker det.
For å opprette TG i regi av Norsk Dobermann Klub (NDK) SKAL det være dobermann med i gruppen.
Om dobermann bortfaller fra TG, er fundamentet med TG borte, TG kan ikke søke økonomisk støtte fra
HS og gruppen vil bli lagt ned 31 desember året etter.

2. Alle treningsgrupper under NDK får navnet NDK TG XX (XX=distriktets navn).
NDK TG XX skal arbeide for etisk og praktisk behandling av hund til glede og nytte for samfunnet, samt bidra til å fremme
positive aktiviteter, utvikling av dobermann og den enkelte hunderase og ivareta hundens og hundeholdets interesser i
Norge.

3. TG skal til enhver tid følge NDKs og NKKs lover, regler og bestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende lover, regler og bestemmelser for de aktiviteter og forhold de
befatter seg med.
Medlemmene skal opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

4. Medlemskap i NDK er en forutsetting for å være medlem i en TG.
Alle medlemmer av NDK i det geografiske området er potensielle medlemmer for NDK TG XX. Medlemmer må selv aktivt
melde seg inn i NDK TG XX lokalt. NDK TG XX kan fastsette en lokal treningsavgift.
Om noen er medlem av TG men ikke i NDK, kan dette medføre til nedleggelse av TG.

5. TG skal ha et minimum styre; leder, bruks/RIK-ansvarlig og kasserer, valgt blant TGs egne medlemmer.
Er TG på mer enn 10 medlemmer skal det velges to styremedlemmer i tillegg. Styret velges på TG’s årsmøte. Leder i TG er
TGs kontaktperson mot HS og er TG’s daglige leder.

A. TG er en egen selvstendig økonomisk enhet. NDK hefter ikke for TG’s gjeld, med unntak av aktivitetsavgift til NKK ved
nasjonal prøve.

B. TG skal avholde medlemsmøter og årsmøte med valg av styre.
C. TG skal innen 31/1 sende til HS: Referat fra TG’s årsmøte (inkl. valgt styre), regnskap, årsrapport (inkl. medlemsliste
med navn på medlemmer og hvilken rase disse trener med i TG) samt referat fra medlemsmøter om det har vært
behandlet saker. Dette legges frem til orientering for NDK’s generalforsamling.

D. TG skal informere HS om aktiviteter som blir avholdt, faste treninger (hvilken aktivitet, klokkeslett og sted). Dette vil
bli lagt ut på NDK hjemmeside. Vedr endring av treningstid/sted, skal HS omgående informeres om dette, slik at websiden
til NDK til enhver tid er oppdatert med rett tid og sted.

E. TG’s søknader om prøver/utstillinger og kurs sendes til HS, som er ansvarlig for saksgangen videre.
Medlemmer med dobermann skal prioriteres, om TG har for mange som ønsker å være medlem hos dem .

F. For å trene gr. C skal gyldig lisens fremlegges for rik-ansvarlig i TG.
G. Aktiviteter i TG skal ikke gå på tvers av privat virksomhet. Alle medlemmer av NDK er velkommen på
trening/arrangement.

6. I disiplinærsaker/konflikter skal HS kontaktes.
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7. Om disse reglene ikke følges, kan dette medføre til nedleggelse av den enkelte TG.
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