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Regelverket under beskriver de forpliktelser en utøver har i både tropp og lag. Regelverket
skal kommuniseres tydelig ved alle uttak, og utøverne skal signere for at de er informert og
har forstått regelverket. Regelverket skal etterleves av alle, inkludert utøvere, lagledelse med
fler. Deltakere på landslag forplikter seg å være lojal mot dette regelverket og de
beslutninger som tas.

Alle deltakere er pliktet til å overholde følgende regler:
1. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagets prestasjon som helhet blir den beste. Alle

skal  prioritere å være en gode lagspillere og vise god lagånd.
2. Alle skal være inkluderende, bistå hverandre og gjøre hverandre gode
3. Alle skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på

treningssamlinger og ha et felles mål om å bli best. God oppførsel i og utenfor
troppen er en forutsetning, og deltakerne skal ikke bidra til eller være delaktig i
konflikter innen rallylydighetssporten.

4. Alle skal ha en god opptreden og en positiv holdning overfor hverandre og ovenfor
deltakere fra andre nasjoner. Klage på bedømmelse eller andre forhold på
arrangementet skal ikke forekomme. Alle eventuelle klager/protester skal gå via
lagleder.

5. Alle skal delta på lagets samlinger, dette gjelder og online samlinger. Alle skal også
delta på samlingen til oppsatt avslutningstid. Søknad om fravær til
samlinger/avslutningstid mm skal sendes skriftlig til lagledelse og er ikke godkjent før
svar foreligger.

6. Til mesterskap reiser laget sammen, og er på tur som et lag. Egne medhjelpere,
følge eller støtteapparat som ikke er en del av laget holdes utenom, og samvær med
slike må ikke gå på bekostning av lagaktiviteter.

7. Spørsmål om uttak rettes til lagleder. Landslagets deltakere skal ikke engasjere seg i
offentlig debatt eller diskusjon rundt laguttak. Dette gjelder også kritikk av lag/tropp
eller troppens deltakere i sosiale medier.

8. Alle skal benytte positiv hundetrening og spre lærdom og kunnskap om dette. Det vil
si at alle tar sterk avstand fra treningsmetoder som utøver fysisk/psykisk avstraffelse
av hund.

9. Som norsk tropp- og landslagsutøver i rallylydighet forplikter alle seg til å behandle
alle hunder med respekt – sine egne og andres.

10. Brudd på landslagets regler vil kunne gi tap av plass på landslag og talenttropp. Det
gis muntlig og/eller skriftlig advarsel på evt brudd på reglene.

11. Deltakere i landslaget inklusiv deres reserver og støtteapparat skal forholde seg til
NKK sin Webpolicy

12. Landslaget og deres deltakere følger NRL sitt motto med Glede, Samspill og
Holdninger

13. Innvilget plass regnes som bindende påmelding og utgifter til samlinger (max 3 i
løpet av året) må betales uavhengig av om man kan delta eller ikke.

14. Ved deltakelse i mesterskap skal man følge NKK sine regler om
bekledning/landslagstøy.

Ved uklarhet i situasjoner og regler kontakt lagledelse.

Dine initialer: Dato: Side 1

https://www.nkk.no/getfile.php/13304103-1508507232/Dokumenter/Om%20NKK/Strategi%20policy/NKK%20Webpolicy.pdf


SIGNERINGSSKJEMA
Jeg bekrefter herved at jeg er informert om gjeldende regler for deltakelse i
talenttropp/landslagstropp/lag. Jeg bekrefter at jeg har forstått regelverket, og at jeg vil
etterleve dette. Jeg er innforstått med at brudd på regelverket kan få følger for videre
deltakelse på lag  og/eller i tropp.

Sted og dato: ___________________

Navn i blokkbokstaver Signatur

Dine initialer: Dato: Side 2


