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Nyhedsbrev 

DcH og Corona fase 2  
 

Kvalifikation til DcH’s DM 2021  

2021 bliver forhåbentlig et ”normalt” år i Danmark og DcH. 

Kvalifikation til DM 2021 starter helt efter reglerne fra 1. januar 2021. 

Resultater opnået i 2020 tæller således ikke med til kvalifikation. 

Resultater i 2020 kan bruges til oprykning. 

 

Agility – årets hund 2020 

Årets klasse 3 hund og Årets senior hund er suspenderet i 2020, de genoptages i 2021. 

 

Nordisk Mesterskab (NOM) 

NOM 2020 skulle have været afholdt i Norge, men det er blevet endeligt aflyst.  

NOM 2021 bliver i Norge og i 2022 bliver det i Danmark, så det hele rykker et år frem. 

 

Konkurrencer 

Det er stadig ikke muligt at arrangere konkurrencer i DcH, da forsamlingsforbuddet med max. 10 

personer stadig gælder. 

Regeringen håber på, at det bliver muligt at kunne mødes 30-50 personer efter den 8. juni, så det vil 

give mulighed for at afholde mindre stævner. 

Vi må se, hvad der bliver meldt ud til den tid, så vi forhåbentlig kan komme lidt i gang med konkur-

rencerne igen. 

 

Fysiske møder  

Restauranter og cafeer åbner den 18. maj med servering både ude og inde. 

Det vil derfor være muligt at afholde udvalgsmøder og lignende med op til 10 personer samlet, hvis 

mødestedet har mulighed for at stille lokale til rådighed af en passende størrelse. 

Det er vigtigt at overholde myndighedernes anbefalede afstandskrav. 

 

Klubhuse og toiletter 

Vi må bruge vores klubhuse og toiletter, men ikke med foreningsaktiviteter, husk ekstra hygiejne 

anbefalinger. 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark#ac-

cordionElement_FE3BC1C2-A33C-4A69-B8A3-C0B139AD1564  

se under afsnittet RIGSPOLITIET: SPORTS- OG FRITIDSFACILITETER M.FL. og under punk-

tet Er det lovligt for klubhuse mv. at holde åbnet. 

 

Vær opmærksom på, at der kan være forskellige retningslinjer fra kommuner og ejere af are-

aler og bygninger. 

 

Eftersøgere og hundeadfærdskonsulenter  

Kan løse udendørs opgaver under hensyntagen til gældende anbefalinger. Husk handsker og sprit. 

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark#accordionElement_FE3BC1C2-A33C-4A69-B8A3-C0B139AD1564
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark#accordionElement_FE3BC1C2-A33C-4A69-B8A3-C0B139AD1564
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Agility/Rally/IGP-træning med og brug af redskaber. 

Det bliver muligt igen at træne på forskellige redskaber. 

Vær opmærksom på, at smitte kan sidde i hundenes pels, så træning med redskaber, hvor hundenes 

kroppe berører redskabet meget. Dvs. tunneler, slalompinde, hjul, rallyfelt og lignende, skal være 

minimeret og omfattet af særlig hygiejne hensyn. 

Almindelige DcH springbrætter, balanceredskaber, agilityspring og lignende kan anvendes. 

 

IGP (brugsprøver) kan træne lydighed og spor, men ikke forsvarsarbejde, da der er tæt kropskontakt 

mellem figurant og hunde. 

 

Omkring agilitytræning skal følgende betingelser/forhold overholdes: 

• Deltagerantallet må ikke overstige myndighedernes anbefalinger (inkl. instruktører og hun-

deførere) på hvert hold. Hundeførere betyder her personer, som godt kan løbe med flere 

hunde.  

• Der holdes god afstand under banegennemgang (mindst det anbefalede minimumskrav). 

• Løbes der på flere baner, skal myndigheders krav om afstand mellem to forsamlinger over-

holdes.  

• Hver hundefører medbringer selv en flaske med håndsprit eller en flaske med sæbevand. Da 

rengøring af hænderne ikke bare beskytter en selv, men også de andre hundeførere, kan man 

kun deltage i træningen, hvis man medbringer håndsprit/sæbevand og bruger disse værne-

midler.  

• Hænderne rengøres hver gang man har rørt ved forhindringer. Det gælder specielt efter ba-

nebygning og efter indsamling af redskaber, men også hvis man under et gennemløb har 

samlet overliggere op eller rejst et væltet spring op — eller hvis man rører ved andre gen-

stande, som andre har rørt ved. Man kan også vælge at bruge handsker under banebygning 

og indsamling. 

Generel information om Corona link 

 
Med venlig hilsen 

Annette Lunau 

Landsformand 

https://www.sst.dk/da/corona/Borgere

