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Gode nyheder om Corona 

 

Delvis genåbning af vores aktiviteter 

Endelig er der gode nyheder – vi kan starte træningen af både de længselsfuldt ventende hvalpe og 

alle vore andre hold. 

Regeringen har i dag offentliggjort plan for genåbningen af Danmark – det første trin. 

Det er super gode nyheder for hundetræningen, da vi nu må mødes 25 personer til udendørs for-

enings aktiviteter. Bemærk at vi skal kunne dokumentere, at der trænes i foreningsregi via holdkort 

fra Klubmodul eller anden form for dokumentation på det.  

Træningen kan starte 1. marts når de nye regler træder i kraft. 

Husk at være opmærksomme på lokale, kommunale eller regionale forhold. 

Der kan være lokale forhold der gør at den enkelte lokalforening ikke må bruge arealerne. 

Vi henviser til myndighedernes anbefalinger om jævnlig testning. 
 

Klubhuse, toiletter mm. 

Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige op-

hold, forudsat at der ikke gives adgang til lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- eller foreningsak-

tiviteter, herunder idrætshaller mv. Klubhuse skal holdes lukkede for offentligheden. Der må såle-

des ikke tages ophold i klubhuse mv. 

 

Træningspladsen 

Selvom vi er glade, så husk at der stadig er Corona i samfundet. 

Vi skal være påpasselige og sørge for adgang til håndsprit, så alle kan spritte hænder jævnligt. 

Instruktørerne bør have en håndsprit med ud, når der trænes hold, så man kan spritte hænderne af 

efter kontakt med hunde og hvalpe. 

Sørg for at hundeførerne holder afstand til hinanden (minimum 2 meter), og at der bæres mundbind 

ved tæt instruktion. 

 

Redskaber og genstande 

Redskaber, som føreren rører ved, bør af sprittes jævnligt. 

Skal der bruges genstande f.eks. til frit søg, så skal hver hund have et nyt sæt. 

Føreren bruger kun egne apporter. 

Skal der laves halsgivning, så skal figuranten spritte hænder mellem hver hund og medfølgende be-

røring af hundens belønning. 

 

Konkurrencer 

Reglerne virker lidt uklare pt. derfor vender vi hurtigst mulig tilbage med nogle retningslinjer og 

vejledninger. 

 

Med venlig hilsen 

Annette Lunau 

Landsformand 
 


