Instruktørordning for Stovner Hundeklubb.
Klubben vil heretter ha instruktører på to nivåer.
Hovedinstruktør defineres som: Instruktør med NKK-utdannelse, eller relevant
erfaring. Definisjonen av hjelpeinstruktør er endret til: Aspirant – instruktør under
opplæring (uten formell utdanning).
Plikter:
Alle aktive instruktører er pålagt å trene med egen/egne hund/hunder i Stovner
Hundeklubb (SH). Det er ingen forskjell på om instruktøren trener en eller flere
hunder, kravet er at eierskapet på hunden/hundene er instruktørens. Fasilitetene som
skal benyttes er enten i hallen på Kløfta, Lillo Arena eller Hvaltjern (evnet. andre
treningsområder som SH benytter). Benyttes partitrening eller tilsvarende og ikke
bare fritrening, betaler instruktøren partitreningstillegget.
Alle aktive instruktører er i utgangspunktet belagt med 20 timer dugnad, fordelt på 10
timer pr. semester. Det er 2 semester som er fordelt på følgende måte, 01.01. -30.06
og 01.07-31.12. Dugnaden kan utføres for begge semestre i perioden 01.01-30.06,
men kun for siste semester i perioden 01.07-31.12. Det kan ikke overføres utført
dugnad til påfølgende år.
Alle instruktører sorterer under Kurs- og instruktørkomiteen(KIK), og forholder seg til
KIK vedrørende alle kurs de holder, mens instruktører som holder treninger vil gjøre
avtale med KIK og respektive fagkomite (Agility, Bruks og Lydighetskomite.).
Aktive instruktører inngår avtale med KIK på eget skjema for kurs som de skal holde.
Alle instruktører som ikke er aktive, betraktes på lik linje som alle andre medlemmer.
Godtgjørelse utbetales i henhold til avtale med KIK.
All rapportering om instruksjonstimer skal sendes KIK straks etter avslutning av
instruksjonen.
Hvis instruktører skulle ha andre behov for utstyr etc. til å utføre sin instruksjon,
avtales dette med KIK før kurset/treningen startes opp.
Alle økonomisk forhold mellom instruktør og KIK skal være oppgjort og avsluttet
innen 31.12 hvert år. Etter 31.12 slettes alle eventuelle tilgodehavender.
Det er kun partitreninger/ kurser som gir instruktøren muligheten for å benytte
dugnad. Vikartimer utbetales som instruktørgodtgjørelse, men teller ikke som timer til
dugnad. Kurs og partitreninger må være avtalt med KIK før betalingsfristen for
treningsavgift forfaller, 01.01. / 01.07.
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