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Rallylydighed og socialiseringshold
Anbefalet afstand på 1 meter mennesker imellem skal overholdes både ved
klubområdet, på terrassen og på gåturen.
Der må maks. sidde 4 personer ved ét bord med maks. afstand, respekter
markeringsbåndets grænser.
Der anvendes for alle engangs krus og evt. bestik hvilket man selv skal bortskaffe sig efter
brug i særlig opstillet affaldspose. Kaffe tilbydes på særligt lille rundt bord med afstand til
alle andre borde, af én der udskænker til alle, gummihandsker er stillet til rådighed for
udskænker.
Vi hensyn og hold afstand når der modtages kaffe.
Der må ikke skabes forsamling på terrassen, anbefalet afstand skal overholdes.
Der skal holdes afstand på banen og ved mange fremmødte, deles kaffepause,
træningsarealer m.v. og aktiviteter anbefales afholdt med afstand på græsset.
Hundefører opfordres til at medbringe sprit som led i forebyggelse.
Hundefører anvender kun eget udstyr.
Det anbefales på alle hold at man fremmøder 1 person:1 hund, således vi kan give flest
mulige hunde mulighed for at kunne være sammen uden at bryde forsamlingsreglen.
Særligt vedr. Socialiseringsholdet
11.30 holdet skal være afsluttet og afviklet senest 12.30.
Således der er en tom tidslomme inden kl. 13.00 holdet møder ind.
Denne tid skal have til formål at vaske/spritte af inden næste holds fremmøde og
forebygge, at der ikke opstår forsamlingsbrud mellem de to hold på bane såvel som på P.
Plads.
Afspritning af alle berørte flader og genstande, håndtag, evt. skraldespandslåg,
vandhaner m.m.
For at forebygge brud på mængdebegrænsning deles holdet nu konsekvent op efter
størrelse, denne opdeling vil forblive permanent.
11.30-12.30 er kun for små, unge, til mellem store hunde (under knæ).
Instruktøren kan tage individuelle beslutninger fremadrettet, men kun instruktøren.
13.00-14.00 Alle mellem til store hunde skal fra nu have fremmøde kl.13.00, dette
indebære alle fra og med labrador og opefter.
Vi har reglerne for at passe på hinanden og os selv og tage et særligt hensyn til
instruktørerne. Vi er her for at være sammen med vores hunde.
Regler og retningslinjer skal overholdes for at vi kan åbne foreningens aktiviteter op.
Brud på regler vil blive påtalt og i værste fald medføre bortvisning.
Susanne Toft
Instruktør- Adfærdskonsulent

