
 

 

 

 

 

 

 

          Silkeborg, 29. april 2020 

 

Kære medlemmer, 

       

Vi starter træning op igen for hvalpe, fører/hund-samarbejde og rally-lydighed fra uge 19 (d.  

5.-7. maj 2020), men følger selvfølgelig de retningslinjer, som DGI har meldt ud i lyset af de 

generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. 

 

Det betyder: 

 At der ikke er mere end 10 deltagere på holdet inklusiv trænerne 

 At der under træningen skal holdes en afstand på 2 meter til andre personer 

 At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – det vil sige, at der som minimum bru-

ges håndsprit før og efter træning. Den enkelte deltager sørger selv for håndsprit 

 At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde 

 At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste og 

muskelømhed  

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

Sundhedsstyrelsen og derfor ikke skal deltage i træningen 

 At der ikke bruges forhindringer eller andre rekvisitter i træningen, medmindre man 

selv medbringer, dvs. at der kan være behov for at medbringe trække-legetøj eller lig-

nende til egen hund 

 At der kun må være én fører pr. hund, dvs. at familiemedlemmer desværre ikke må 

komme og overvære træningen 

 

Klubhuset vil ikke være tilgængeligt under træningen. Det betyder, at der ikke vil være adgang 

til toilet og håndvask/vand. Den enkelte hundefører medbringer selv vand og vandskål til egen 

hund, og vi opfordrer til, at man ikke klapper andre deltageres hunde. 

 

Normalt vil vi tilbyde fælles kaffe, te og socialt samvær på holdet, men det gør vi desværre 

ikke i denne periode.  

 

For at mindske risikoen for smittespredning trænes der i kortere tid end normalt. Hvis der i lø-

bet af perioden bliver åbnet for træning i større omfang, vil træningstiden blive udvidet i takt 

hermed. 

 

Venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

DAF Silkeborg 

http://home22.inet.tele.dk/jens/dafsilkeborg/index.htm

