
 

 Sekretariatet 
Forretningsfører Jan E Nielsen • Anton Berntsen Vej 10 • 7182 Bredsten 
Tlf.: +4521156610 • sekretariatet@dch-danmark.dk 

Vi styrker vores værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

433/20  30.12.2020 
Nyhedsbrev om Corona 30 dec. 2020 

Regeringen og myndighederne har den 29. dec. forlænget de gældende restriktioner frem til den 17. januar 

Restriktionerne indeholder, at alle indendørs forenings aktiviteter nedlukkes i denne periode.  

Hovedbestyrelsen anbefaler derfor fortsat, at de lokalforeninger, hvor den ordinære generalforsamling ifølge 

vedtægterne skal afholdes i januar måned, overvejer om generalforsamlingen skal udsættes eller om det er mu-

ligt at afholde generalforsamlingen på andre måder.  

Lokalforeningerne må løbende følge de retningslinjer, som udmeldes af Regering og myndigheder og sikre infor-

mation til medlemmerne om den enkelte bestyrelses vurdering i forhold til afholdelse af generalforsamling. 

Som følger af ovenstående, og hvis smittespredningen i det danske samfund ikke falder betydeligt over de næste 

uger, så må det desuden medio januar overvejes, om de ordinære Kredsgeneralforsamlinger vil kunne blive af-

holdt i februar måned. 

Det er stadig tilladt at træne udendørs op til 10 personer samlet. 

Hovedbestyrelsen foreslår, at lokalforeningerne indfører regler i stil med nedenstående forslag: 

• Holdene får forskudte mødetider 10-15 minutter 
• Holdenes træningstid skal være præcist angivet fx. 10.15-11.15 

• Hundeførere skal komme og gå til tiden 

• Der bør være god afstand (vi vurderer mindst 50 meter) mellem holdene 

• Holdene må ikke blandes med hinanden 

• Er der mulighed for det, så kan de forskellige hold gå ind og ud ad forskellige låger 

• Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med hunde og førere 

• På hvalpehold, hvor der er fysisk kontakt, bærer instruktør mundbind og spritter hænder jævnligt 
• Hundeførere har selv vand og skål med og evt. andre rekvisitter 

• Klubhuse er kun åbne for toiletbesøg 

• Instruktører eller andre, som deltager på flere hold, skal være særligt opmærksomme på at undgå fysisk 
kontakt og holde god afstand 

 

Med venlig hilsen 

Annette Lunau 

Landsformand 

 


