DDK-retningslinjer Covid-19 opdateret juli 2020.
Fra den. 8. juli 2020 er forsamlingsforbuddet forhøjet til 100 personer. Dansk Kennel klub
seneste retningslinjer for hundesport er fra fase 3 påbegyndt den. 11. juni 2020.
DDK har sektorpartnerskabs- status, ”Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter - hvilket
betyder at Dansk Dobermann Klub også har denne status og følger samme retningslinjer.
Generelt vil DDK følger Sundhedsstyrelsens vejledninger i forhold til afstandskrav, hygiejne,
løbende rengøring, synlige og oplyste retningslinjer, samt at håndsprit 70-85% alkohol er
tilgængeligt. Der bør være afstandsafmærkninger på gulvet osv. At deltagere og besøgende
bliver hjemme, hvis de har de mindste symptomer på Covid-19. (hoste, feber og muskelømhed).
Inden- og udendørs udstillinger og brugsprøver, samt diverse møder og kurser, er følgende i
øvrigt gældende:
-

-

Højst 50 deltagere.
Højst 500 siddende publikum. Heri er medregnet deltagere, officials, medhjælpere,
dommer osv.
Der må max tillades adgang i lokaler for 1 person pr. 4 M2 gulvareal – som måles fra væg
til væg.
Det anbefales, at der holdes 1 meters afstand mellem personer. Dog er anbefalingen ved
fysisk aktivitet (f.eks. Udstillingsring hvor hund fremvises i løb), at personer holder 2
meter afstand.
Det bør sikres at der holdes 2 meter afstand til dommer og ringpersonale.
Der gives ikke håndtryk.
Der vil være frivillige, der har fokus på forebyggelse af smittespredning, og retningslinjer
overholdes.
Deltagende orienteres i arrangementets retningslinjer på dagen og ved tilmeldingen.
Det er individuelt, om man vil bære mundbind eller anden form for værnemiddel.
Hvorfor der ikke vil være sådanne værnemidler til rådighed fra arrangørens side.
Præmier og/eller rosetter skal sættes ud ved placeringstavlen eller podie, så der ikke
opstår nærkontakt ved en uddeling. (Der kan forefindes andre muligheder, så længe
retningslinje om afstand overholdes).

Udstilling:
-

Ringen skal være så stor som muligt, således at retningslinjer om afstand kan overholdes,
og er afhængigt af deltagerantal.
Dommer og ringsekretær afgør hvor mange hunde, der må være i ringen ad gangen, så
retningslinjer om afstand, både stående og i bevægelse, overholdes.
Hvis mange har kvalificeret sig fra diverse klasser, kan dommeren vælge at opdele
hundene i hold.
Dommerelever- og aspiranter er indtil videre ikke tilladt.
Arrangøren skal i planlægningen tage højde for tidsforbruget mellem klasserne og evt.
opdeling af klasserne.
Udstillerne skal selv fremvise hundens bid og tænder.
Når dommeren gennemgår hunden, skal udstilleren holdes så meget afstand som muligt.
Dommer skal bruge vådservietter eller håndsprit efter gennemgang af hver enkelt hund.

Brugshundeprøver:
-

-

-

-

Væsenstest vil blive gennemført uden at der gives hånd til dommeren.
Hundefører fremviser selv hundens bid og tænder.
Hundefører kan selv scanne sin hund for chip, hvis dommer ønsker det.
Scanner aftørres med vådservietter mellem hver scanning.
I gruppe A og lægning af fremmedspor, kan sporlægger vælge at anvende handsker, samt
modtage genstandene fra hundefører ved sporets slutning i en dertil medbragt pose.
Genstandene optager fært fra sporlæggeren forinden, ved at være i lommen hos
sporlægger.
I gruppe B - SKAL der medbringes egne apporter, som SKAL overholde beskrivelsen i
prøveprogrammet og være intakte (dvs. ikke gnavet i stykker i bidestykket) Disse kan
lægges frem inden hver ekvipage går på banen og tages med ud efter endt bedømmelse.
Der kan forekomme andre fremgangsmåder, så længe gældende retningslinjer
overholdes.
Gruppe C – ved øvelsen ”Stand hals og bevogtning af figurant i skjul” må hundefører ikke
komme tættere på figuranten med 1 meter for at ”slukke” hunden, inden denne føres
med ud i grundstilling, hvor hundeføreren til en start indtog opstilling. Fokus for
hundeføreren er ned mod hunden og ikke i retning mod figuranten.
Gruppe C – stokken tages ikke fra figuranten, og det understreges, at når hundeføreren er
tæt på figuranten (i det fri) for at give sin hund kommando, gives denne i retning af
hunden, samtidig kigger figuranten væk i modsat retning, så evt. væskedråber i videst
muligt omfang ikke rammer i ansigtet.
Bestyrelsen i Dansk Dobermann Klub den. 21. juli 2020.
Pas på hinanden

Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd til forebyggelse af smittespredning bør følges:
1) Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at
vaske hænder med vand og sæbe. Sørg for, at der altid er vådservietter eller håndsprit (7085% - helst med pumpefunktion) tilgængelig.
2) Host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde – ikke i dine hænder.
3) Undgå̊ håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. Også̊ selv om du gerne vil
være høflig.
4) Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen. Medbring og benyt
gerne eget krus, bestik mm. når du tager ud.
5) Hold afstand og bed andre tage hensyn.
Hent evt. sundhedsstyrelsens infoplakat her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

