
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Silkeborg d. 15. maj 2020 
 
Kære medlemmer, 
       
Vi har nu mulighed for at starte op igen med agilitytræning fra uge 21 (d. 18.-21. maj), men 
følger selvfølgelig de retningslinjer, som DGI og sundhedsmyndighederne har meldt ud. 
 
Det betyder at: 

 Der ikke er mere end 10 deltagere på hvert hold inklusiv trænerne 
 Der under træningen skal holdes en afstand på 2 meter til andre personer 
 Man er særlig opmærksom på håndhygiejne – det vil sige, at der som minimum bruges 

håndsprit før og efter træning. Den enkelte deltager sørger selv for håndsprit. 
 Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde 
 Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste eller 

muskelømhed  
 Man selv vurderer, om man er i en af de særlige risikogrupper som defineret af 

Sundhedsstyrelsen og derfor ikke skal deltage i træningen 
 Der kun må være én fører pr. hund, dvs. at familiemedlemmer desværre ikke må komme 

og overvære træningen 
 Der ved banebygning og oprydning skal anvendes engangshandsker og sprittes af. Der vil 

blive stillet handsker og håndsprit til rådighed. 
 Når man ankommer til træningspladsen parkerer man ved den bane, hvor man skal 

træne, går over græsset og bliver på denne bane indtil man er færdig med træningen, 
hvorefter man går direkte ned til sin bil igen. Det er ikke tilladt at gå på grusvejen/alléen. 

 Klubhuset må ikke anvendes under træningen. Der vil dog være adgang til toilettet og 
håndvasken på toilettet. Her skal toilettet, håndvasken, vandhanen og dørhåndtaget tørres 
af med sprit efter hvert besøg. Der vil være sprit og klude på toilettet. 

 Den enkelte hundefører medbringer selv vand og vandskål til egen hund, og vi opfordrer 
til, at man ikke klapper andre deltageres hunde 

 Normalt tilbyder vi fælles kaffe/te og socialt samvær på holdet, men det gør vi desværre 
ikke i denne periode, ligesom vores borde/bænkesæt ikke må anvendes 

 
For at mindske risikoen for smittespredning er der 15 min. pause mellem holdene, så man ikke 
støder ind i andre hold. Træningstiden på de enkelte hold er derfor kortet af til 1 time og 15 
minutter.  
 
Hvis der i løbet af perioden bliver åbnet for træning i større grupper end 10 personer, vil hold, der 
er blevet delt, kunne lægges sammen igen. 
 
Medlemmer på agilityholdene vil få direkte besked af deres træner om hvornår de skal træne. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
DAF Silkeborg 
 
 


