11. maj 2020
Genåbning af Brugshundesporten
Når nu Regeringen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen har valgt at åbne op for foreningsarbejdet, synes
vi i DKK, at vi naturligvis gerne vil bidrage til dette, så vi igen kan komme ud på banerne med vores
firbenede venner.
Der er ligeledes lettet på restriktionerne omkring afstand fra 2 til 1 meter. Vi vil dog i den sammenhæng
stadig gøre opmærksom på, at hygiejne og sund fornuft stadig er et stort issue for at bevare den positive
udvikling der er pt. omkring Corona og genåbningen af vores land.
Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at alle deltagere til hver en tid skal overholde udmeldingen fra
Sundhedsstyrelsen i forhold til retningslinjer for vores adfærd i det offentlige rum.
Det vil til hver en tid stå den enkelte kreds, dommer, figurant og andre hjælpere frit, om de ønsker at
medvirke til prøver på nuværende tidspunkt. Ligeledes vil vi opfordre til, at føler man sig det mindste syg,
så bliver man hjemme fra arrangementet.
Vi mener, at vi nu og her kan åbne op for afholdelse af alle sporprøver (gruppe A) samt AD (UHP).
Væsenstest vil kunne gennemføres uden at skulle give hånd til dommeren, og dommeren vil som
foreskrevet kunne teste for chip uden at være face to face med hundeføreren. Det samme gælder ved tjek
af poter under UHP’en.
Den afholdende kreds skal have værnemidler til rådighed i form af håndsprit samt evt. engangshandsker.
Alle deltagere kan, om han/hun ønsker det, bære mundbind.
Vi vil stadig skulle overholde kravet om kun 10 deltagere, hvilket naturligvis begrænser størrelsen på
prøven nu og her.
Ved lægning af fremmedspor kan sporlæggeren vælge at anvende handsker samt modtage genstandene fra
hundeføreren ved sporets afslutning i en dertil medbragt pose.
Når vi den 8. juni får åbnet op for et større antal tilladte mennesker i forsamling, vil vi åbne op for alle
prøver beskrevet i prøveprogrammet.
I gruppe B vil det være tilladt at medbringe 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.
I gruppe C tages stokken ikke fra figuranten, og det understreges, at når HF er tæt på figuranten for at give
sin hund kommando, gives denne i retning af hunden, hvor figuranten samtidig kan kigge væk i modsat
retning, så evt. væskedråber i vidst muligt omfang ikke rammer i ansigtet.
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