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Nyt fra Hovedbestyrelsen on Corona situationen den 27. oktober 2020

Nyhedsbrev om Corona situationen den 27. oktober 2020
Smitten spreder sig med stor hast i hele samfundet, så det er utrolig vigtigt, at
vi alle bakker op om de nye restriktioner.
Forsamlingsforbuddet
Fra den 26. oktober til den 22. november 2020 er det ikke lovligt at samles
flere end 10 personer.
Dette betyder, at Schæferhundeklubben for Danmark desværre er nødt til at
aflyse flg. arrangementer indtil videre:
• Schæferhundeklubbens kurser
• Skuer og hvalpeshows
Med opmærksomhed og forsigtighed
må der afholdes møder, kurser og lignende med max. 10 deltagere - alle inkl.
Udendørs træning
Max. 10 personer inklusive træneren på hvert hold.
Holdene skal blive sammen og ikke blande sig med de andre hold på pladsen.
Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én
samlet gruppe, og der må ikke være kontakt mellem grupperne
Klubhuse
I klubhuse kan der max. være 10 personer ad gangen med mundbind.
Prøver
Det samlede antal af deltagere, dommer, prøveleder og hjælpere må
ikke overstige 10.
Til en IGP-prøve skal der bruges en gruppe på 4, en prøveleder, en dommer og
eventuelt sporlægger. Prøvedeltagere må godt gå gruppe for hinanden og en
dommer må godt være den ene gruppeperson.
Prøvedeltagere må gerne lægge spor for hinanden
Prøven kan planlægges som drive in.
Prøveleder må ikke have andre funktioner end prøveleder
Der er ikke plads til tilskuere,
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Det gælder om logistik, planlægning og selvfølgelig stor omhyggelighed med
hygiejne, sprit, mundbind og afstand.
Avlskåringer
Det samlede antal af dommer, kåringsleder, sekretær, figurant og
deltagere, må ikke overstige 10.
Avlskåringen kan gennemføres som drive in. Fx kommer der 3 ekvipager kl.
10, de næste kl. 12 osv.
Der er ikke plads til tilskuere.
Det gælder om logistik, planlægning og selvfølgelig stor omhyggelighed med
hygiejne, sprit, mundbind og afstand.
Sociale arrangementer
Myndighederne opfordrer til, at vi ikke omgås flere personer, end det er
nødvendigt.
Hovedbestyrelsen vil derfor opfordre til, at der ikke bliver afholdt sociale
arrangementer i klubregi, som kan undværes.
Fælles ansvar
Hovedbestyrelsen opfordrer alle til at overholde de nye regler, så vi kan gøre
alt, hvad vi kan for at få stoppet Corona smitten i det danske samfund.
Vi forsøger at informere jer løbende, men det er vigtigt, at I følger situationen
på:
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://coronasmitte.dk/
DKK’s hjemmeside: https://www.dkk.dk/alle-emner/coronavirus
Kulturministeriets hjemmeside:
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid19/Retningslinjer_for_genaabning/2020_oktober/Retningslinjer_for_udendoers
_idraets-_og_foreningsliv.pdf
Pas på jer selv og hinanden!
På vegne af Hovedbestyrelsen
Karin Christiansen
Konstitueret landsformand

