REGLER FOR DELTAKELSE PÅ RALLY-LANDSLAGET
Hovedmålsetting for rallylandslaget er gode lagprestasjoner. Retningslinjene under
beskriver de forpliktelser en utøver har i landslaget. Som en del av dette må alle utøvere
signere på at dere er informert og forstått retningslinjene for landslaget. Retningslinjene
skal etterleves av alle, inkludert utøvere, lagleder og NRL. Deltakere i landslag forplikter
seg å være lojal mot dette regelverket og de beslutninger som tas.
RETNINGSLINJER FOR DELTAKELSE I LANDSLAGSTROPPEN:
En utøver som aksepterer plass på landslaget i rallylydighet forplikter seg til å rette seg
etter følgende regler og retningslinjer:
1.

Som norsk landslagsutøver i rallylydighet forplikter jeg meg til å behandle alle
hunder med respekt – mine egne og andres.

2. Jeg skal benytte positiv hundetrening og spre lærdom og kunnskap om dette. Jeg
er kjent med NKKs etiske retningslinjer for hundevelferd på utstilling og i
konkurranser og NKKs retningslinjer for hold og trening av hund, og forplikter meg
til å følge disse.
3. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagprestasjonen blir den beste. Det skal
prioriteres å være en god lagspiller og vise god lagånd.
4. 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
laget er en forutsetning og deltakerne skal ikke bidra eller være delaktige i
konflikter innen rallysporten.
5. Spørsmål om lagsammensetning rettes til lagleder. Lagets deltakere skal ikke
engasjere seg offentlig i debatt eller diskusjon rundt lagets sammensetning.
Dette gjelder også kritikk av lag eller lagets deltakere i sosiale medier.
NRL og lagledelsen vil håndtere dette i samarbeid med NKK.
6. Alle skal delta på lagets samlinger. Alle skal også delta på samlingen til oppsatt
avslutningstid om ikke annet er avtalt med lagleder på forhånd.
7. Brudd på landslagets retningslinjer kan få følger for videre deltakelse på laget.
Det gis muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding på evt. brudd på reglene.
Jeg signerer for at jeg har lest og forstått retningslinjene som en del av Norges
landslag i rallylydighet.
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