Dansk kennel klubs opdaterede retningslinjer for hundesporten
Dansk Kennel Klub har pr. 21. september 2020 tilrettet Covid-19-retningslinjerne for hundesporten
ud fra de seneste udmeldinger fra myndighederne.
Følgende ændringer er implementeret pr. 21. september 2020 (indført med rødt i nedenstående):


Forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50 – gældende hele landet



Opfordring til at begrænse socialt samvær



Obs på mundbind i klubhuse og cafeteriaer ved udskænkning/madservering
Udvidelse af ”Superligaordningen” til andre idrætter, herunder hundesport, udsættes.



Ovenstående gælder foreløbig frem til og med den 4. oktober 2020

DKK’s retningslinjer tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts-

og foreningsliv udendørs og indendørs”.
Fra DKK´s side understreges det, at forudsætningen for at iværksætte nogen former for
hundesportsaktiviteter er at sikre, at den lokale klub, kreds eller facilitet har de overordnede
rammer på plads, der sikrer en forsvarlig genåbning, inden aktiviteterne sættes i gang;
Herunder at sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte,
hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at
der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden
for det gældende forbud mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer,
begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede samtidig.
Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1
deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
Det bør i den forbindelse bemærkes, at fysisk anstrengelse er en aerosolgenererende (luftbårne
dråber/partikler) aktivitet.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i
det offentlige rum. Dog anbefales det at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, f.eks.
fysisk anstrengelse, m.v.
Desuden bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række af
tilhørere, (mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem tilhørerne, f.eks. i forbindelse
med foredrag).

Afstand vurderes fra næsetip til næsetip, således at det ved siddende indretning skal måles fra
midten af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn.
Retningslinjerne herunder er vejledende i forhold til, hvordan lokalafdelinger, kredse, klubber og
eksterne aktører kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer
ikke på foreningers, organisationers og virksomheders forpligtelser, som de er beskrevet i gældende
lovgivning, herunder f.eks. forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil
offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning), ligesom
ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse
med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor.
For god ordens skyld gør vi fra Dansk Kennel Klubs side opmærksom på, at retningslinjerne
nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes eller Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig
lovgivning er gældende.
Dansk Kennel Klub lægger på denne baggrund op til følgende retningslinjer for genåbning af
udendørs såvel som indendørs hundesportsaktiviteter. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses
løbende situationen:


Generelle anbefalinger og retningslinjer
Generelt ved genoptagelse af hundesportslige aktiviteter bør der være fokus på, at dette er en
overgangssituation, hvor ekstra foranstaltninger implementeres ud over de normalt
gældende anbefalinger og retningslinjer for området.
• Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret
rækkefølge:
 Isolation af personer med symptomer.
 Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, bør de øvrige intensiveres.
• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
• Der bør sættes informationsplakater op på relevante steder på hundesportsanlæggene. Se mere
og hent infoplakater her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

• Der bør være afstandsafmærkninger på gulve, hvor det er hensigtsmæssigt.


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) Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. Også 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-smittemod-coronasmitte

• Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks
hjem selv ved milde symptomer.
• Hvis det er muligt holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske
anstrengelser. Hundesportsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis man har stor
opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte –
og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
• Hundesport med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med
kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt; forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de
øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere
definitioner nedenfor.
• Brugshundeaktiviteter er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav
og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid
med kropskontakt - særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
• Hundesport i vand er tilladt ved overholdelse af de generelle sundhedsmæssige retningsliner,
afstandskrav og forsamlingsforbud.


Forsamlingsforbuddet skal overholdes
• Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (per 21. september 2020 er tallet 50
personer). Der må godt være flere personer end forsamlingsforbuddets max-antal til stede på én

facilitet - dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor
forsamlingsforbuddet. Se evt. Særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer længere nede.
• Pr. 21. september 2020 vurderer DKK, at kredse og klubber mv. stadig har tilladelse til at
arrangere konkurrencer, mentalbeskrivelser, prøver, skuer og udstillinger mv., men DKK
understreger, at man som arrangør skal sikre, at der aldrig er mere end 50 samlet på samme sted
samtidigt.
Man må stadig gerne tidsopdele events, så det samlede deltagerantal deles.
• Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme facilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig
afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe.
Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane/zone/aktivitet. Det er muligt at inddele
store baner i mindre, tydeligt markerede zoner. Her kan anvendes kegler, ringbånd, snor,
skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen.
Banestørrelser og aktivitetsarealer er forskellige indenfor de respektive hundesportsaktiviteter,
hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra aktivitet til aktivitet. Forsamlingstætheden må dog ikke
komme under 4 m2 pr. person. Se evt. Særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.
• De enkelte hundesportsaktiviteter, udvalg, kredse og klubber kan afvikle konkurrence- og
turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan
efterleves på forsvarlig vis.
• Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling i grupper
og zoner følges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere end det gældende
forsamlingsforbud (50 personer) mødes på tværs, da forsamlingsforbuddet således ikke holdes i
hævd.
• Under alle former for planlagt hundesportsaktiviteter bør der være enten personale eller frivillige
til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
• Der skal være en træner eller frivillig til stede per gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn
og unge (under 18 år).
• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til faciliteten placere sig i den gruppe/zone,
som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem
forskellige grupper under aktiviteten.
Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
• Antallet af aktive i indendørs undervisningslokaler begrænses, så de generelle regler om afstand
og gældende forsamlingsforbud kan overholdes. Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne
reguleres, således at der maksimalt er en udøver per 4 m2.

• Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de hundesportslige aktiviteter, men
der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de enkelte aktiviteter ikke flettes med
hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der
være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at
forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
• Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.


Klubhuse, caféområder, toiletter, omklædning og badefaciliteter
• Klubhuse og lignende kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantine-områder skal der være
særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være den juridiske
ejer af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og
klubhuse og eventuelt nærmere retningslinjer herfor.
• Myndighederne har (pr. 19. september) gjort det obligatorisk at bære mundbind på cafeer og
restauranter i hele landet. Denne regel gælder også i de tilfælde, hvor klubber og kredse driver café
eller udsalg af mad og drikkevarer i klubhuse og lignende.
Desuden skal arrangører af skuer, udstillinger og konkurrencer sikre, i de tilfælde hvor der til evt.
lejede lokaler er tilhørende (åbent/fungerende) cafeteria/cafe/udskænkning, at retningslinjerne
overholdes, så både ansatte og deltagere her er iført mundbind, f.eks. i en kasse- eller toiletkø.
Det kan virke ulogisk, hvis man lige har dyrket hundesport sammen uden mundbind, men det er
vilkårene pt. Samtidig gælder kravet om, at udskænkning/servering skal lukke senest klokken 22.00.
• Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes
anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis faciliteterne kan indrettes således, at kødannelse
undgås. Endvidere opfordres faciliteter, kredse, klubber og andre aktører til at finde gode lokale
løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum (bl.a. for at sikre overholdelse af
forsamlingsforbud og afstandskrav).
• Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.


Udstyr og rekvisitter
• Der må benyttes fælles redskaber i hundesporten.

• Hvis der i forbindelse med hundesportsaktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (for
eksempel dummys, apporter eller rekvisitter til f.eks. dog dancing), anbefales det dog, at der så vidt
muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt
opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.
• Det anbefales at opfordre deltagerne til at medbringe egne redskaber og rekvisitter, hvis disse
skal anvendes til træning.
• Dummys, apporter og øvrige kontaktpunkter som redskaber, spring og kegler skal rengøres ofte
og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.


Rengøring
Foruden sundhedsmyndighedernes generelle krav til rengøring, bør følgende iværksættes:
• Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle hallens/facilitetens alle håndtag på alle døre,
gelændere og diverse armaturer samt fælles træningsudstyr og -rekvisitter med
desinfektionsmiddel eller sprit beregnet herfor.
• Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af toiletter.
• Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og
oftere ved mange berøringer.
• Ekstra fokus indendørs: Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift.
• Desinfektion mellem aktiviteter/hold: Kontaktflader på redskaber og udstyr skal desinficeres
mellem hver benyttelse.


Beskyttelse af frivillige/instruktører/dommere mv.
• Det vil til hver en tid stå den enkelte klub/forening, dommer, figurant og andre hjælpere frit, om
de ønsker at medvirke til undervisning, aktiviteter, skuer, udstillinger, prøver oma. på nuværende
tidspunkt.
• Under et arrangement/prøve vil det til hver en tid være arrangøren og dennes medhjælpere samt
deltagere, som har fortrinsret til at være til og omkring arrangementet.

• Skønner dommeren/prøvelederen, at der er for mange mennesker i forsamling, kan denne
henstille til eventuelle tilskuere om at forlade arrangementet, hvor DKK til hver en tid opfordrer til
at man som tilskuer måtte efterfølge dette.
• Det anbefales, at frivillige/instruktører/dommere mv. i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
med Covid-19 ikke udfører frivilligt arbejde i kredse, klubber mv. indtil videre.
• Der bør på hjemmeside og ved indgangen til faciliteterne være informationer om, at personer
i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.
• Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, så vidt muligt være vand og flydende
sæbe eller håndsprit i pumpeform (70-85% alkohol) tilgængeligt for deltagere og besøgende. Der
bør være engangshåndklæder.
• Der bør i videst mulig omfang tages særlige skridt til at undgå tætte kontakter og til at indføre
ekstra sikkerhedsforanstaltninger ved sådanne kontakter (opsætning af adskillelse ved
betalingspunkter, tydelige afstandsafmærkninger, adfærdsregulerende indretninger (’nudging’),
ruminddelinger, afstandstape m.v.) samt brug af passende værnemidler).
• Alle frivillige skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
• Den enkelte kreds, klub, afdeling mv. og facilitet bør sikre grundig rengøring af fælles
kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret
vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter,
bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Fælles
kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og
fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.
• Kontaktpunkter, der indgår i hundesportsaktivitetsudøvelsen mv., bør ligeledes sikres ved hyppig
rengøring. Det bør nøje overvejes, hvilke kontaktpunkter der er nødvendige.
• Toiletter (både bruger- og medarbejder/frivillige-toiletter) samt evt. bade- og
omklædningsfaciliteter bør rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange
gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader bør afvaskes og kontaktpunkter
desinficeres. Der bør være nem adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt
engangshåndklæder.


Håndtering af sygdom og symptomer

• Instruktører, frivillige, dommere, medhjælpere, medlemmer, brugere mv. bør ikke møde til
undervisning eller til aktiviteten, hvis de har symptomer, der kan tyde på Covid-19. Der bør
ske rengøring af en syg medarbejders/frivilliges mv. arbejdsstation/benyttede rekvisitter mv.
umiddelbart efter identifikation af sygdom.
• Frivillige, medlemmer, brugere mv. bør efter et sygdomsforløb først møde til undervisning/til
aktiviteten igen 48 timer efter, symptomer er ophørt. Der henvises i den forbindelse til
Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer på området.
• Overvej at tilbyde, at kursister kan deltage i teoriaftener via Skype, Zoom eller lign., hvis der er
personer, der er særligt udsatte, syge eller ikke symptomfrie blandt deltagerne. Disse kan så deltage
i teoriundervisning - på sikker afstand.
• Frivillige, medlemmer, brugere mv. hvis nære kontakter, herunder familie, har symptomer eller er
smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”.



Særlige retningslinjer ift. sociale aktiviteter
Det sociale liv har stor betydning for hundesportens fællesskaber, men i den seneste udmelding fra
myndighederne ligger der det, vi opfatter som ”en meget tydelig anbefaling” om, at alle sociale
aktiviteter i fritidstilbud bør aflyses. Dette opfordrer DKK kraftigt til, at alle medlemmer, kredse og
klubber følger, at undgå rent sociale sammenkomster.
Men da regeringen ikke forbyder arrangementer med max 50 deltagere, kan og vil DKK heller ikke
forbyde kredse og klubber at afholde træning, prøver og andre arrangementer, så længe disse ikke
overtræder gældende retningslinjer, herunder forsamlingsforbuddet.
DKK opfordrer stadig til, at der så vidt muligt holdes liv i hundesports-aktiviteterne i kredse og
klubber ud fra gældende regler, og DKK vil – som tidligere – lade det være op til den enkelte at
vurdere, om man ønsker at deltage i træning, klubaktiviteter, konkurrencedeltagelse, som
instruktør, dommer osv.
Derfor vil vi fra DKK´s side opfordre til:
-

at holde høj fokus på afstand og hygiejne
at begrænse opholdstiden under samvær med ”fremmede”
at aflyse afholdelse af fester og andre rent sociale arrangementer.
at begrænse ophold indendøre i klubhuse mv.

-

at afholde af flest muligt aktiviteter udendørs
at tænke i andre måder at være sociale på, f.eks. at tage evt. kaffen med på en ”samtalegåtur” før eller efter træning
at oprette lukkede Facebookgrupper, hvor deltagerne kan holde kontakten og være sociale.

Vi har stor forståelse for, at det sociale liv for mange indenfor hundesporten er lige så vigtigt som
selve træningen på banen, men DKK følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger og lader
derfor også opfordringen til at aflyse sociale aktiviteter i fritidstilbud gå videre til vores medlemmer,
samarbejdspartnere mv.


Særlige retningslinjer for hvalpesocialisering
• Hvalpe kan evt. socialiseres ved brug af længere liner, således at de kan hilse på hinanden, mens
afstanden mellem personer stadig holdes på 1 meter.


Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner
• Der kan afvikles konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed indenfor hundesporten, hvis
forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
• Der må altså ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere
personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) er samlet samtidigt. Se dog særlige
retningslinjer for publikum.
• Lokale politimyndigheder kan dog søges om tilladelse til at afholde stævner på meget store
arealer (for eksempel dyrskuepladser, fodboldbaner mv.), hvor der på det samlede areal befinder
sig flere end forsamlingsforbuddets rammer, men hvor personerne befinder sig så langt fra
hinanden, at det anses som inden for forsamlingsforbuddets formål.
• En konkurrence, turnering eller et stævne må dog godt opdeles tidsforskudt, sådan at der på intet
tidspunkt er flere end forsamlingsforbuddet samlet samtidig. For eksempel kan et indendørs
agilitystævne afvikles, så der først deltager max. 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter
nye 50 personer deltager i stævnet.
• En konkurrence, turnering eller et stævne må desuden opdeles via tidsforskudte starter indenfor
hundesportsbegivenheder, hvor afviklingen foregår på et meget stort areal. Det afgørende er, at

der ikke på noget tidspunkt er samlet flere end forsamlingsforbuddets rammer (pt. 50). Ved
tvivlstilfælde kan de lokale politimyndigheder søges om tilladelse.
• Der må afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme
anlæg/facilitet. For eksempel må der gerne afvikles flere aktiviteter inden for forskellige discipliner
på samme idrætsanlæg. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte
stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at
deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Der må f.eks. gerne afholdes skue eller udstilling,
hvor hunderacerne dømmes i klasser, men der må ikke afholdes fælles finaler, gruppe- og BISfinaler, hvor racerne blandes på tværs. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være
gennemgående og deltage i flere grupper.
• Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer
og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere
separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.


Særlige retningslinjer for afholdelse af skuer og udstilling
Generelt:
• Der må kun afvikles udstillinger udendørs (pr. 03.06.2020), indtil andet meldes ud fra DKK.
• De gældende anbefalinger og restriktioner om afstand, smitteværn og risikogrupper fra de danske
myndigheder for udstillingsdatoen skal til enhver tid overholdes. Arrangøren er forpligtet til at
holde sig grundigt orienteret om myndighedernes udmeldinger/retningslinjer.
• Det er op til deltageren selv (herunder både dommeren, ringpersonale, udstilleren eller andre) at
afgøre, hvorvidt vedkommende ønsker at deltage. Det er også individuelt, om man vil bære
mundbind eller anden form for værnemiddel.
• Dommere og ringpersonale kan til enhver tid takke nej til en udstillingsinvitation uden
konsekvenser fra DKK eller specialklubbens side.
• Det anbefales, at hele arrangementet tænkes helt igennem inden afvikling. Dette kan gøres ved at
stille spørgsmål såsom ”Hvad kunne gå galt?”, ”Hvad tror vi kunne skabe komplikationer?”,
”Hvordan tackler vi bedst udstillers ankomst?”, ”Er der nogle anbefalinger, der fungerer bedre end
andre for os?” og andre lignende spørgsmål. Vær gerne 3-4 personer der gennemgår
arrangementet med kritiske øjne, så alle aspekter bør være overvejet.
Arrangørens ansvar:

• Der udnævnes en udstillingsleder, eventuelt én eller to assisterende udstillingsledere, som har
hovedansvar for, at myndighedernes anbefalinger og restriktioner følges under arrangementet.
Disse har retten til at advare og eventuelt bortvise personer, som markant bryder reglerne, fra
området. Ved bortvisning mister personen retten til at udstille hund og til at få refunderet
tilmeldingsgebyret for det pågældende arrangement. Udstillingslederen samt eventuelle
assisterende udstillingsledere skal bære tydelige navneskilte, så ingen deltagere er i tvivl om
personens virke. Coronaansvarlig. Leder/ansvarlig må ikke gå i ringen.
• Arrangøren skal, hvis nødvendigt, begrænse antallet af deltagere, så man ikke overskrider
myndighedernes restriktioner for antal deltagere ved et arrangement. Arrangementet kan
eventuelt deles op i flere puljer eller på flere områder. Hvis deltagerbegrænsningen benyttes, skal
arrangøren lave et system, der sikrer retfærdig behandling i forhold til hvem der deltager. Der
kunne f.eks. sættes et max antal hunde og tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
• Det er udstillingslederens, samt eventuelle assisterende udstillingslederes, ansvar at holde styr på
antallet af mennesker, og at restriktionen for antal deltagere overholdes under hele udstillingen.
• Der skal sættes skilte op rundt om ringen og på området, der påminder deltagerne om at holde
afstand på mindst én meter og om at overholde myndighedernes restriktioner. Der bør laves en
markering i ringen for, hvor hunden skal stå og hvor handleren skal stå, når dommeren gennemgår
hunden.
• Vilkårene for udstillingen skal offentliggøres i invitationen og fremgå tydeligt.
Invitation:
• Deltagerinfo (PM) skal indeholde en omfattende og grundig redegørelse for de gældende regler
for afstand, smitteværn, fremmøde, opsætning af telt og eventuel modificering af
udstillingsreglerne/finalerne. Det skal gøres klart, at personer, som bryder reglerne, vil blive bortvist
fra arrangementet af udstillingslederen eller en assisterende udstillingsleder.
• Der bør være en passende stor tidsmargin mellem klasserne og/eller racerne. Udstillerne må ikke
træde ind i ringen, før de er kaldt ind. På udstillinger med flere racer skal udstillere være garanteret,
at racen ikke begynder før en time efter den angivne fremmødetid. Hermed sikres udstillerne god
tid til at komme ind, børste hund, etc. uden at møde udstillere fra den foregående race. Dette kan
afviges på små udstillinger, hvor man kan holde sig under max antal udstillere med passende
afstand og uden at arrangøren mister overblikket.
• Arrangementet må ikke være åbent for publikum og der opfordres til, at udstillerne ikke
medbringer flere personer end nødvendigt. Det anbefales, at der max deltager 1-2 personer pr.
tilmeldt hund.

Ophold på pladsen og teltopsætning:
• Udstillerne, med undtagelse af BIR-vindere eller andre finalister, skal forlade området, når racen
er færdigbedømt. Folk må ikke blive tilbage som tilskuere, medmindre det er en lille udstilling, der
gør, at man kan holde sig under max antal personer med passende afstand. Der opfordres desuden
også til, at udstillere forlader området med det samme, hvis hunden ikke går videre fra sin klasse.
• Telte og borde/trimmeborde/hvalpegårde kan sættes op på markerede områder. Der skal være
min. 1 meter mellem hvert telt, der tillader rigelig luft og mulighed for gennemgang mellem telte.
De markerede områder bestemmes af udstillingslederen, men det anbefales, at der sikres rigelig
afstand til ringsiden og dermed tillader yderligere plads mellem teltene.
Der skal ikke kunne sættes telte op på forhånd. Der skal være plads til de udstillere, der deltager i
den pågældende pulje/race og pladsen skal altså ikke være optaget af udstillere, der først kommer
senere på dagen. Hvis arrangøren skulle ønske det, kan der afsættes et område til opsætning af
telte, der ikke er i umiddelbar tilknytning til ringen. Telte, der er slået op i nærheden af ringen mere
end en time før starten på den første race, kan fjernes af arrangøren og ejeren vil blive nægtet
deltagelse på det pågældende arrangement.
• Arrangøren kan vedtage, at telte ikke er tilladte.
Sekretariat, præmier, kiosk/servering og toilet:
• Der skal være et sekretariat, men udstillerne opfordres til at tage kontakt pr. telefon eller mail på
forhånd, hvis de har spørgsmål, mangler eller uafklarede sager. Kataloger skal – så vidt muligt –
publiceres online tidligst 2 timer før udstillingens start. Sekretariatet skal markeres tydelig med
påmindelse om at holde afstand.
• Hvis klubben deler præmier/præmiekort ud på udstillingen, skal disse ligge fremme, så udstilleren
selv kan hente dem. De skal ikke røre ved andet end de selv skal have/vælger. Det samme gælder
rosetter, som heller ikke skal deles ud i ringen.
• Toilettet skal inspiceres én gang i timen og sprayes med rengøringsmiddel. Der sættes
desinfektionsmiddel frem og et påbud om, at brugerne bedes vaske toiletsædet og vandhanen af
efter brug.
I ringen:
• Ringen skal være så stor som muligt, afhængigt af racens størrelse og antallet af tilmeldte.
• Dommer/ringsekretær afgør hvor mange hunde, der må være i ringen samtidig således at den
gældende regel om afstand kan opretholdes, både stående og i bevægelse.

• Hvis mange har kvalificeret videre til konkurrenceklasser, kan dommeren vælge at tage nogle
hunde ind og afvikle semifinaler.
Eventuelt udeladelse af klasser/konkurrencer – ikke obligatorisk – besluttes af arrangøren:
• Udeladelse af avlsklasser og/eller opdrætsklasser.
• Udeladelse af Barn & Hund og/eller juniorhandlerkonkurrencer
Dommer og gennemførelse af bedømmelse:
• Dommerelever og –aspiranter er indtil videre ikke tilladt.
• Arrangøren skal i planlægningen tage højde for tidsforbruget mellem racerne/klasserne.
• Udstillerne skal selv vise hundens bid og tænder.
• Når dommeren gennemgår hunden, skal udstilleren holde så meget afstand som muligt.
• Dommeren skal bruge vådservietter/håndsprit efter gennemgang af hver enkelt hund.
Finaler:
• Det er op til den enkelte arrangør, om der skal afvikles finaler. Dette oplyses i
deltagerinformationen (PM’et).
• Dommere, udstillere og arrangører skal udvise forståelse for, at finalerne skal afvikles med
minimal kontakt mellem hunde og dommer.
• Arrangøren opfordres til at minimere antallet af finaler og f.eks. kun afvikle Best in Show, BIShvalp og BIS-veteran. Finaler, der medfører mange hunde i ringen, f.eks. BIS-veteran og BIS-hvalp på
udstillinger med mange racer, skal afvikles ved semifinaler eller gruppefinaler.
• Præmier og/eller rosetter skal sættes ud ved placeringsskiltene/podierne, så der ikke opstår
nærkontakt ved uddelingen.
• Eventuelle billeder fra finaler bør ske uden for finaleringen ved udstillinger med mange racer.


Særlige retningslinjer for afholdelse af mentalbeskrivelser

• Al instruktion foregår på vanlig vis men med mindst 1 meters afstand. Der skal orienteres om, at
hundeførerne skal bære handsker, og ved spøgelserne skal hundeførerne også bære maske.
Hundefører og testleder skal holde en meters afstand under hele beskrivelsen.
• Kun deltagelse hvis rask! I tvivl = bliv hjemme!
• Der SKAL holdes 1. meters afstand mellem personer, når de går med rundt på beskrivelsen. Hvis
muligt holdes større afstand.
• Ingen fysisk kontakt (vi giver ikke hånd).
• Parker med god plads mellem biler.
• Hundefører kan affotografere skema efter beskrivelse - må ikke berøres af hundefører.
Toiletforhold:
• Toiletforhold kan man ikke forvente til rådighed. Spørg på forhånd om tilladelse.
Værnemidler og hygiejne:
• Arrangøren skal sørge for, at der er flere bøtter med godkendt håndsprit, engangshandsker og
masker (ikke hjemmelavede) til stede på dagen. Håndsprit kan evt. forefindes i bestøverflasker
rundt omkring ved momenterne, minimum 2 på banen og 1 ved velkomstpladsen (små flasker som
de rejseflasker man kan købe billigt kunne være en god ide at have i lommen).
• Brug håndsprit mellem hver hund, og sørg for at hundefører også spritter af inden start.
• Hold god hygiejne ved mad og drikke. Evt. portionspakket mad.
Rengøring:
Ud over den rengøring der foregår på beskriverpladsen, er det kun baneholderne der må vaske
dragter, klude, legepøller og kedeldragt. I stedet for det hidtidige kørsel/vasketillæg skal
baneholderen nu have et Coronatillæg på kr. 200.- for vask osv.
Klubber med egen bane:
OBS! Klubber med egen bane skal sikre, at der er 4 spøgelsesdragter til rådighed pr. testdag, og at
reglerne for vask og pakning i poser overholdes. Hvis testbanen anvendes 2 dage i træk, skal den
rengøres og sprittes af inden næste dag, og alle klude, dragter og kedeldragt skal vaskes, tørres og
puttes i hver sin pose. Klude til harebanen lægges i samme pose.
Mentalbeskriverteam:
Vedr. teamet er det nu muligt at en af beskriverne kan udskiftes med en figurant så teamet
fremover kan se således ud: 1 teamleder, 2 beskrivere og 1 figurant. Der må max være 1 figurant i
hvert team.

Figuranterne kan findes på DKK’s, hjemmeside over beskrivere, teamledere, baneholdere og
figuranter.
Kontrol af chip:
Det er fortsat klubbens ansvar at tjekke hundenes chip. Chiplæser må klubben derfor selv sørge for
bliver sprittet af.
Forplejning:
Der skal også her være mulighed for, at alle kan holde afstand. Hold god hygiejne ved mad og
drikke. Evt. portionspakket mad.


Særlige retningslinjer for brugshundesporten
• Væsenstest vil kunne gennemføres uden at skulle give hånd til dommeren, og dommeren vil som
foreskrevet kunne teste for chip uden at være ansigt til ansigt med hundeføreren. Det samme
gælder ved tjek af poter under AD’en.
• Ved lægning af fremmedspor kan sporlæggeren vælge at anvende handsker samt modtage
genstandene fra hundeføreren ved sporets afslutning i en dertil medbragt pose. Genstandene
optager fært fra sporlæggeren forinden ved at være i lommen hos sporlæggeren.
• 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.
• Ved øvelsen ”standhals og bevogtning af figurant i skjul” må hundeføreren ikke komme tættere
på figuranten end 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 af figuranten.
• I gruppe C tages stokken 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 hvor figuranten
samtidig kan kigge væk i modsat retning så evt. væskedråber i videst muligt omfang ikke rammer i
ansigtet.


Særlige retningslinjer for publikum

• Under et arrangement/prøve vil det til hver en tid være arrangøren og dennes medhjælpere samt
deltagere, som har fortrinsret til at være til og omkring arrangementet.
• Skønner dommeren/prøvelederen, at der er for mange mennesker i forsamling, kan denne
henstille til eventuelle tilskuere om at forlade arrangementet, hvor DKK til hver en tid opfordrer til
at man som tilskuer måtte efterfølge dette.
• Til såvel indendørs som udendørs hundesportsbegivenheder må der være siddende publikum –
for eksempel på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.
• En hundesportsbegivenhed defineres som en konkurrence, skue, udstilling, turnering eller
stævne, hvor der normalt er tilskuere.
• Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte hundesportsbegivenhed.
Grænsen på de 500 er inklusiv deltagere, officials, medhjælpere, dommere osv. i
hundesportsbegivenhed.
• Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde
afstand i publikumsarealerne.
• Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maksimalt være 1 publikum pr. 2 m2
areal i publikumsarealet.
• Arrangøren af hundesportsbegivenhed bør have fokus på styring af publikumsstrømme og
overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke
lokaler.
• Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på den enkelte hundesportsfacilitet,
herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under
hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling, og hvorvidt publikumsareal er
indendørs eller udendørs.
• Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte
forsamlinger.
• Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.
• Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85 procent alkohol)
tilgængeligt for publikum, gerne i pumpeform.
• Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og
sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af

kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner,
bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.


Særlige retningslinjer for sommerlejre og sommeraktiviteter
• Sommerskoler, ungdomslejre, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne
afvikles med op til 500 personer i alt inklusiv ledere og trænere.
• Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen
af de konkrete hundesportsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den
indendørs og udendørs aktivitet; herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50
deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter
og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktaktiviteter.
• I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes
anbefalinger og forsamlingsforbud.
• Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m.
overholdes, og at der er minimum 4 m2. pr. person.
• Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
• Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og
camps.
• Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere.
Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved
overnatning.
• Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor
gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og
sæbe.
• Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på afspritning af
borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og
efter spisning.
• Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for
restaurationsbranchen.


Det vurderes under ovenstående hensyn at være forsvarligt, at danskerne genoptager
hundesportsaktiviteter indendørs såvel som udendørs i det omfang det kan forenes med
overholdelse af retningslinjerne i denne vejledning, jf. politiske aftaler af 8. maj (fase 2), af 20. maj
(fremrykket fase 2) og 6. juni 2020 (fase 3).
Det er afgørende, at alle foreninger/-faciliteter, lokalafdelinger, kredse, klubber og eksterne aktører
mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så smitterisikoen minimeres hos alle involverede
medlemmer, instruktører, dommere og frivillige og så befolkningen igen føler sig trygge ved at
dyrke hundesport.
Denne vejledning er foreløbig og vil blive revideret løbende i overensstemmelse med de danske
myndigheders udmeldinger.
Ved opdatering/revidering vil vejledningen blive sendt på mail til alle specialklubber, og den kan
findes på dkk.dk under Covid-19.
Det er til hver en tid den enkelte arrangørs pligt at være opdateret på de gældende guidelines,
anbefalinger og restriktioner.


Yderligere information
Kontakt DKK’s information på tlf. 56 18 81 00 eller post@dkk.dk

Solrød Strand, 18. juni 2020.

