DANSK KENNEL KLUBS
COVID-19-RETNINGSLINJER FOR HUNDESPORT
Udarbejdet 11. juni 2020
Seneste ændringer, implementeret den 9. december 2020, er indført med rødt.
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Følgende er de vigtigste ændringer i denne opdatering af retningslinjerne:
Forlængelse af landsdækkende restriktioner:
Gældende fra onsdag den 9. december og foreløbig til og med den 28. februar 2021.
 Forsamlingsforbuddet på max 10 personer forlænges.
 Børn og unge tog med 21 år er undtaget, dvs. grænsen for børn og unge er på 50 personer
for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning. Dette gælder udelukkende i
kommuner uden særlige restriktioner.
 Forlængelse af krav om mundbind/visir på offentlige områder forlænges desuden.
 Det anbefales fortsat, at rent sociale arrangementer aflyses.
Særlige restriktioner for 38 kommuner:
Gældende fra onsdag den 9. december til og med den 3. januar 2021.







Al indendørs hundesport i disse kommuner skal aflyses.
Udendørs hundesport kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges.
Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder.
Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig,
hvis man krydser kommunegrænsen. Hvis man bor i en af de 38 (”røde”) kommuner, kan
man således godt dyrke f.eks. udendørs hundesport i en anden af de 38 kommuner, men
ikke i de øvrige kommuner, der ikke er pålagt særlige restriktioner.
Barer, caféer og restauranter skal holde lukket, herunder også evt. cafeer mv. i klubhuse.
Der må dog serveres takeaway.

Følgende 38 kommuner er omfattet:
Hele Region Hovedstaden (Bornholm undtaget).
En række kommuner i Region Sjælland: Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe og
Vordingborg Kommune.
Større danske byer: Aarhus, Odense.
Geografisk mobilitet:
Det er tilladt at krydse kommunegrænser ind og ud af de 38 kommuner med særlige restriktioner.
Men Sundhedsmyndighederne anbefaler kraftigt, at man tager restriktionerne fra sin
hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen;
Dvs. at hvis man bor i en af de 38 kommuner, kan man således godt dyrke f.eks. udendørs
hundetræning i en anden kommune, men man bør ikke deltage i indendørs træning.
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BAGGRUND FOR RETNINGSLINJERNE
DKK’s COVID-19-retningslinjer for hundesport tager bl.a. udgangspunkt i



Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og
indendørs”, som kan læses i fuld længde (NB. senest opdateret den 09.11.20) her:
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning



Læs om de forlængede tiltag pr. 7- december 2020:
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Nye-%20og-forlaengedeCOVID-19-tiltag.aspx



Læs om Storby-/Sællandspakken indført 7. december 2020 her:
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/lokale-tiltag/storby-/sjaellandspakke



Spørgsmål og svar om idræt: https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/idraets-ogfritidsfaciliteter



Spørgsmål og svar om tiltag på Kulturministeriets område (NB. Senest opdateret den
26.11.20 – stadig gældende pr. 7.12.20) her:
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Fra DKK´s side understreges det, at det – forud for at iværksætte enhver form for
hundesportsaktiviteter - er en forudsætning, at der sikres, at den lokale klub, kreds eller facilitet har
de overordnede rammer på plads, der sikrer en forsvarlig afholdelse af aktiviteten, inden denne
sættes i gang.
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. forsamlingsforbud 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 f.eks. afstandskrav i forbindelse med
COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor.
DKK´s COVID-19-retningslinjer tager udgangspunkt i myndighedernes landsdækkende retningslinjer.
Hvis der er udstukket særlige lokale/regionale/kommunale retningslinjer, er det selvfølgelig disse,
man skal rette sig efter.
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.
DKK anbefaler, at man som arrangør - forud for ethvert arrangement - kontakter den lokale
politikreds for at sikre, at den plan man følger for sit arrangement, kan godtages af det lokale politi.
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Det er vigtigt for os at understrege, at det ikke er DKK, der beslutter, hvilke restriktioner, der gælder
hvornår – vi formidler blot vores faglige vurdering af de udmeldinger, anbefalinger og
informationer, vi får fra myndighederne, og vi gør det efter bedste evne.
Vi opfordrer til, at man – specielt som arrangør - læser det nedenstående grundigt igennem, da
flere af punkterne hænger sammen.
Som altid er I mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug
for sparring/vejledning – vi sidder klar til at hjælpe jer.
Dansk Kennel Klub lægger på denne baggrund op til følgende retningslinjer for afholdelse af
udendørs såvel som indendørs hundesportsaktiviteter. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses
løbende situationen.
__________________________________________________________

MYNDIGHEDERNES GENERELLE ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER
Nedenfor følger generelle retningslinjer, der er relevante i forbindelse med gennemførelse af
aktiviteter:
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 et smitteforebyggende tiltag ikke kan overholdes, bør andre tiltag intensiveres.
Foreninger, institutioner og idræts- og fritidsfaciliteter mv. skal løbende sikre, at rammerne
for at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. er på plads,
at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85%
alkohol) tilgængeligt.
Se myndighedernes seneste vejledning til forebyggelse af smittespredning her:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-afsmittespredning/Forebyggelse-af-smittespredningpublikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
__________________________________________________________

DKK´S GENERELLE RETNINGSLINJER
Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem
selv ved milde symptomer.
Hold generelt min. 1 meters afstand til andre, og hold så vidt muligt 2 meters afstand ved
aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
Hundesportsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Der bør i disse tilfælde være ekstra
stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger, særligt i forhold til hygiejne
og forebyggelse af kontaktsmitte, og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
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Hundesport med kropskontakt er tilladt. Opfordringen fra DKK er at minimere andelen af tid med
kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Hvis sidstnævnte situation ikke kan undgås indendørs
i en periode på mere end 15 minutter, anbefaler DKK brug af værnemidler, f.eks. mundbind og visir.
Brugshundeaktiviteter er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og
forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen fra DKK 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.
Klubber, kredse og faciliteter bør fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede
på et konkret indendørsareal. Opsæt ved indgangen til lokalerne informationsmateriale om dette.
Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt
for udøvere, deltagere, publikum og officials.
__________________________________________________________

SÆRLIGE RESTRIKTIONER FOR 38 KOMMUNER
Gældende fra onsdag den 9. december 2020 og foreløbig til og med den 3. januar 2021.
Følgende 38 kommuner er omfattet:
Hele Region Hovedstaden (Bornholm undtaget).
En række kommuner i Region Sjælland: Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe og
Vordingborg Kommune.
Større danske byer: Aarhus, Odense.
Ifølge lokale restriktioner må man i de nævnte 38 berørte områder ikke afholde idræts- og
foreningsaktiviteter indendørs – men gerne udendørs, hvis øvrige nationale retningslinjer, herunder
forsamlingsforbud på 10 personer samt regler for brug af mundbind, overholdes. Dvs.:





Al indendørs hundesport i de berørte kommuner skal aflyses.
Udendørs hundesport kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges.
Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder.
Barer, caféer og restauranter skal holde lukket, herunder også evt. cafeer mv. i klubhuse.
Der må dog serveres takeaway.

Geografisk mobilitet:
Det er tilladt at krydse kommunegrænser ind og ud af de 38 kommuner med særlige restriktioner.
Men Sundhedsmyndighederne anbefaler kraftigt, at man tager restriktionerne fra sin
hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen;
Dvs. at hvis man bor i en af de 38 (”røde”) kommuner med særlige restriktioner, skal man efterleve
hjemkommunens særlige restriktioner uanset hvor man opholder sig.
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I kommuner med særlige restriktioner er det f.eks. ikke tilladt at afholde indendørs træning –
udendørs træning er tilladt.
Dvs. at man som beboer i en ”rød” kommune heller ikke må deltage i indendørs træning i andre
(”ikke-røde”) kommuner, men man må deltage i udendørs hundetræning i både egen og andre
kommuner.
Yderligere lokale restriktioner:
En række kommuner har desuden lokalt indført restriktioner, hvor de opfordrer til at neddrosle
eller lukke ned for aktiviteter med afsæt i lokale – stigende – smittetal. Dette kommer, efter at
sundhedsminister Magnus Heunicke på et møde med de 17 hovedstadskommuner udtalte, at ”det
ville være en god ide at sende idrætten på tidlig juleferie”.
Herlev og Vordingborg Kommune har efterfølgende anbefalet at lukke alle aktiviteter i
foreningslivet frem til 2. januar 2021.
DKK bliver ikke orienteret om denne type anbefalinger eller nedlukninger fra centralt hold, hvilket
betyder, at vi kan risikere at overse og dermed ikke får videreformidle evt. restriktioner eller
anbefalinger.
DKK opfordrer derfor alle kredse og klubber til at holde nøje øje med, om der kommer lokale
restriktioner, der kan påvirke hundesportsaktiviteterne i jeres lokale område.
Særligt for dommere, instruktører mv.
Fordi myndighedernes anbefaling er, at man tager sine lokalt gældende restriktioner med over
kommunegrænsen, er anbefalingen fra DKK til instruktører, dommere og andre frivillige, at man
også følger den anbefaling under sit arbejde i DKK-regi.
Det betyder, at er man beboer i en ”rød” kommune, hvor det ikke er tilladt at afholde eller deltage i
indendørs foreningsaktiviteter, bør man heller ikke undervise, dømme, arbejde frivilligt med
hundesportsaktiviteter indendørs i andre (”ikke-røde”) kommuner.
Dette er dog et af de punkter, DKK har forespurgt myndighederne specifikt om vejledning på –
derfor kan ovenstående anbefaling ændres, når vi modtager et svar.
__________________________________________________________

FORSKELLIGE GRÆNSER FOR FORSAMLINGSFORBUDDET
Myndighederne har pr. 7. december 2020 forlænget det skærpede forsamlingsforbud. Følgende
gælder derfor foreløbigt ved hundesportsaktiviteter til og med den 28. februar 2021:
FORSAMLINGSFORBUD FOR 22-ÅRIGE OG OPEFTER
Det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. Forbuddet er
gældende i hele landet. Undtaget herfra er personer bosat i områder med særligt skærpede
restriktioner, se nedenfor. En evt. træner, frivillig eller dommer tilknyttet en gruppe tæller med i
det samlede antal.
FORSAMLINGSFORBUD FOR BØRN OG UNGE OP TIL OG MED 21 ÅR
Som afvigelse fra denne regel er der desuden indført en maksimal grænse på 50 personer, der
gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til og med 21 år.
Det samlede antal på 50 kan inkludere evt. ansvarlige personer over 21 år (f.eks. træner,
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hjælpetræner eller en forælder), hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres
forsvarligt.
De evt. voksne over 21 år, der er til stede, må ikke deltage i aktiviteten. Hvis blot én 22-årig deltager
som udøver i aktiviteten, er det forsamlingsforbuddet på 10 personer, der er gældende.
Ovenstående er stadigt gældende pr. 7. december 2020 – men udelukkende for de kommuner, der
ikke er underlagt særlige restriktioner, se herunder:
SÆRLIGT FORSAMLINGSFORBUD FOR STORBYER OG SJÆLLANDSKOMMUNER:
For 38 kommuner, primært storbyer og kommuner på Sjælland, bortfalder ovenstående særregel
for børn og unge op til 21 år. Det betyder, at forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle
uanset alder. Denne særregel er foreløbig gældende frem til og med den 3. januar 2021.
DET ”STORE FORSAMLINGSFORBUD”
Det nuværende såkaldte ”store forsamlingsforbud” på 500 personer fastholdes, men det er nu
konkretiseret fra Kulturministeriets side, at dette udelukkende er gældende ved f.eks.
generalforsamlinger, kursus-og uddannelsesaktiviteter samt ved arrangementer med tilskuere. Det
er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigterne i samme retning.
Dvs. det er muligt at afvikle både holdtræning og hundesportskonkurrencer med op til 10 udøvere,
der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene,
biograflærred eller lignende under undtagelsen for siddende publikum.
Se yderligere præciseringer under afsnittet ”Særlige retningslinjer for afholdelse af konkurrencer
mv.”
INDENDØRS ELLER UDENDØRS:
Bemærk: I de 38 kommuner, der pr. 9. december er underlagt særlige restriktioner, er det ikke
tilladt at afholde/deltage i indendørs hundesportsaktiviteter. Dette er gældende foreløbig frem til og
med den 3. januar 2021.
I kommuner, der ikke er underlagt særlige restriktioner, gælder (stort set) samme regler i forhold til
forsamlinger udendørs og indendørs.
Dog skal der indendørs bæres mundbind eller visir indendørs af alle kunder, besøgende, tilskuere og
personale samt udøvere/deltagere, som ikke er i gang med at udøve aktiviteten. Det gælder f.eks.
udøvere, der mellem konkurrencer eller træninger bevæger sig ind og ud eller rundt i en
træningsshal mv.
Se i øvrigt mere under afsnittet ”Krav om brug af mundbind eller visir i offentligt tilgængelige
lokaler”.
Bemærk desuden, at arealkravet på min. 4 kvm. pr. person kun er gældende indendørs. Se mere
herom i afsnittet ”Sektionering” herunder.
Hvis det er muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske
anstrengelser. Hundesport med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed
på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger
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nedenstående retningslinjer.
De enkelte hundesportsaktiviteter, udvalg, kredse og klubber mv. kan fortsat afvikle konkurrenceog turneringsvirksomhed, prøver, holdtræning, undervisning, mentalbeskrivelser, skuer og
udstillinger mv., hvis det er muligt ud fra det gældende forsamlingsforbud, og forudsat de generelle
sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
DKK indskærper, at det er arrangørens ansvar at sikre, at det gældende forsamlingsforbud til hver
en tid overholdes. ”Omgåelser” eller egne fortolkninger er ikke tilladt.
Ovenstående er gældende for kommuner, der ikke er underlagt særlige restriktioner, foreløbig til og
med den 28. februar 2021.
__________________________________________________________

SEKTIONERING
Det gældende – evt. lokale - forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere
adskilte gruppe til stede på i samme træningsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om
forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor de lokale forsamlingsforbud.
Se i øvrigt ”Særlige retningslinjer for Konkurrencer, turneringer og stævner” nedenfor.
Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme træningsfacilitet, skal arrangørerne 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.
Det er derfor muligt at inddele større baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor,
skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og
aktivitetsareal er forskellige inden for de respektive hundesportsaktiviteter, hvorfor
forsamlingstætheden pr. område kan variere. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4
kvm. pr. person.
Se i øvrigt ”Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner”.
Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at
forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til træningsfaciliteten placere sig i den gruppe,
som de skal deltage i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte
mellem forskellige grupper under aktiviteten.
Dommere, frivillige og andre officials må dog godt være gennemgående og deltage i flere grupper.
En instruktør eller træner må gerne have ansvaret for aktiviteterne i flere grupper, MEN han/hun
må kun være en del af den ene gruppe – han/hun må således ikke have kontakt med de andre
grupper.
Der skal være en instruktør eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn
og unge.
__________________________________________________________
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BRUG AF MUNDBIND ELLER VISIR
Myndighederne har, pr. 29. oktober 2020, indført krav om brug af mundbind/visir i visse lokaler
(forlænget pr. 7. december foreløbig til og med den 28. februar 2021), hvortil offentligheden har
adgang, herunder lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktiviteter samt fastholdelse af
kravet om brug af mundbind eller visir på serveringssteder, herunder klubhuse hvorfra der er
udskænkning/madservering samt idrætshallers cafeteriaer og lignende.
Alle deltagere/instruktører/personale skal bære mundbind/visir på i områder, der fører ind til og ud
fra selve det indendørs træningsområde samt til og fra toilet, omklædning, cafeteria mv., hvis
lokaliteten defineres som offentligt tilgængeligt område.
Under selve udøvelsen af hundesportsaktiviteten er mundbind/visir ikke påkrævet. Dette er
gældende for både udøvere og undervisere/instruktører/medhjælpere/tidtagere mv.
DKK anbefaler, at man bærer mundbind på alle tidspunkter indendørs, herunder også under evt.
pauser, undtagen under selve udførelse af aktiviteten.
DKK anbefaler, at man - hvis man som deltager i en holdtræning, bevæger sig rundt/venter/holder
pause/ikke er aktiv på en bane i et lokale, hvor en anden holddeltager er under udøvelse af
aktiviteten med sin hund, f.eks. et agilitygennemløb eller lignende – bør iføre sig et mundbind for at
minimere sin egen risiko for at blive udsat for evt. smitte.
DKK anbefaler, at instruktører og undervisere mv. har særligt fokus på at holde afstand, f.eks. ved
instruktion og feedback. Undgå så vidt muligt at berøre deltagernes hunde og disses liner. Sprit af,
både hænder og line, hvis det er nødvendigt.
DKK anbefaler desuden, at alle - der deltager i en holdtræning, som kræver, at man befinder sig i
tæt kontakt, herunder især hvis deltagerne bevæger sig i række efter hinanden, f.eks. ved en
banegennemgang under rally-, LP- og agilitytræning - bærer mundbind/visir, da man her bevæger
sig i fuldstændig samme spor.
Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.
Ovenstående er foreløbig gældende til og med den 28. februar 2021.
__________________________________________________________

SOCIALE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER
Pr. 7. december 2020 forlænger myndighederne anbefalingen om at aflyse alle arrangementer, der
primært har et socialt formål. Dette gælder f.eks. fester, julefrokoster, fællesspisning, klubaftener
mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det
også gælder for selvstændige arrangementer.
Anbefalingen er foreløbig gældende frem til den 28. februar 2021.
Kulturministeriet har i sine seneste anbefalinger tydeliggjort, at arrangementer, der primært har et
fagligt formål, kan og bør afholdes i almindelig dags-tid.
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Derudover anbefales det ikke at afholde såvel faglige som sociale arrangementer med overnatning
som f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture. Dog kan arrangementer med et primært fagligt formål
og overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis
arrangørerne kan garantere, at arrangementet afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes
anbefalinger om forebyggelse af smitte, herunder at tiden deltagerne er sammen begrænses.
I DKK har vi forståelse for, at 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 forbindelse med fritidstilbud bør aflyses. Derfor
opfordrer DKK kraftigt til, at alle medlemmer, kredse og klubber undgår rent sociale
sammenkomster.
Da regeringen ikke forbyder arrangementer på op til 10 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 det gældende forsamlingsforbud.
DKK opfordrer 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.
Ovenstående er foreløbig gældende til og med den 28. februar 2021.
_________________________________________________________

KLUBHUSE, CAFÉOMRÅDER, TOILETTER, OMKLÆDNING, BADEOG LEJEDE FACILITETER
Klubhuse og lignende kan holdes åbent. Vær opmærksom på, at med virkning fra den 19.
september 2020 indførtes krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og
lignende serveringssteder. Dette krav er stadig gældende foreløbig frem til og med den 2. januar
2021.
NB. Ved fortolkning af de herunder følgende retningslinjer for hhv. serveringssteder, takeawaysteder og ”steder, hvor der er et andet hovedformål”, skal man have in mente, at myndighederne
desuden pr. 29. oktober 2020 har indført krav om brug af mundbind/visir i lokaler, hvortil
offentligheden har adgang (se ovenfor), samt fastholdelse af krav om brug af mundbind eller visir på
serveringssteder.
Pr. 26. oktober 2020 har myndighederne indført regler om, at
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restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder skal lukke kl. 22.00.
Serveringssteder kan dog holde åbent mellem kl. 22.00 - 05.00 med henblik på at sælge
take-away.
- serveringssteder skal skilte med, hvor mange personer, der må opholde sig på stedet.
- serveringssteder skal have skærpet fokus på at overholde anbefalingen om 1 meters
afstand mellem gæster.
- serveringssteder opfordres desuden til at indføre frivillig registrering af gæster for at hjælpe
smitteopsporingen.
-

Ved åbning af caféer og kantine-områder skal der være særlig opmærksomhed på at overholde
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Pr. 28. september differentierer Sundhedsmyndighederne imellem udskænknings- og
serveringssteder, takeaway-steder og ”steder, hvor der er et andet hovedformål”:
 Hvis der i klubhuset er et serveringssted, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til
indtagelse på salgsstedet, gælder kravet om, at stedet skal lukke kl. 22 eller overgå til
udelukkende at være et take away-sted. Kravet om at bære mundbind eller visir i tiden fra
kl. 5.00 til kl. 22.00 gælder tillige.


Hvis stedet også har servering af mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgs-stedet i
tiden fra kl. 5.00 til kl. 22.00, skal gæster i dette tidsrum bærer mundbind på
serveringsstedet, uanset om de er der for at spise eller kun er der for at hente take away.



Kravet om mundbind gælder ikke, hvis der i klubhuset er et serveringssted, der serverer
mad, drikkevarer eller tobak udelukkende som take away; på rene take-away-steder, altså
hvor der ikke er mulighed for kunderne at sidde ned, behøver hverken medarbejdere eller
kunder at bære mundbind eller visir.
Der er desuden indført regler for udskænkning/servering på steder, hvor der er et andet
hovedformål – f.eks. på kursussteder, hotellobbyer, koncertsale mv.
Dette kan have betydning ved afholdelse af generalforsamlinger, foredrag, skuer, udstillinger
mv. på lejede lokaliteter:


Hvis arrangementet afholdes i en egentlig restaurant eller bar mv. eller et egentligt
restaurant- eller barområde i eller ved møde- og konferencecentret, hotellet m.v., herunder
lokaler, hvor maden er serveret for gæsterne, vil det konkrete lokale eller det afgrænsede
område blive opfattet som et serveringssted, som skal lukke kl. 22.00, og hvor der er krav om
at bære mundbind eller visir.



I det omfang, der ikke foregår servering af mad, drikkevarer eller tobak på et møde- og
konferencecenter, i en hotellobby mv., så er det ikke et serveringssted, og dermed gælder
hverken lukkekrav eller krav om at bære mundbind eller visir.



Hvis der serveres mad og drikkevarer eller tobak i et lokale, hvor hovedformålet med lokalet
er noget andet end servering af de pågældende varer, herunder hvis der er tale om en
hotellobby (logiformål), koncertsal (kulturelt formål) eller hundeudstilling/skue i idrætshal
(underholdnings/kulturelt formål) mv., så vil muligheden for at købe mad eller drikkevarer til
indtagelse i lokalet, ikke i sig selv føre til, at hele lokalet som sådan skal anses for et
serveringssted.
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Hele koncertsalen, lobbyen mv. skal dermed ikke lukke kl. 22, og der er ikke krav om at bære
mundbind eller visir i koncertsalen, lobbyen mv., heller ikke i salgsområdet.
Der må imidlertid ikke sælges mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse i lokalet efter kl. 22.


Det understreges, at ovenstående kun gælder, når hovedformålet med lokalet er noget andet
end servering, og derfor vil en egentlig bar eller restaurant f.eks. ikke kunne sige, at
hovedformålet med lokalet er kultur eller underholdning, fordi der i lokalet opstilles en
storskærm i forbindelse med en sportsbegivenhed, eller fordi der i lokalet er bingoaften
eller livemusik. Det samme gælder for en butik, som både har til formål at sælge varer, som
kunden tager med, og at sælge mad og drikkevarer, som indtages i butikken ved f.eks.
opsatte borde eller stole. Sådanne butikker vil heller ikke kunne sige, at hovedformålet med
lokalet er detailsalg, hvis der er mulighed for at indtage mad og drikkevarer i butikken.

Ovenstående er foreløbigt gældende frem til og med den 28. februar 2021.
Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Der bør derfor sikres 1
meters afstand, og der må maksimalt være 1 person pr. 4 m2 areal i bade- og
omklædningsområder. Afstand vurderes fra næse til næse.
Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
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.
Vær opmærksom på eventuelle specifikke regler i lejede lokaler:
Sørg for, at du som arrangør eller udøver, når du lejer dig ind i lokaler, sætter dig grundigt ind i
eventuelle specifikke regler og krav til færdsel og ophold i de specifikke lejede lokaler, herunder
håndtering af rengøring og hygiejne samt om de lejede lokaler defineres som offentligt tilgængelige
eller ej (sidstnævnte har indvirkning på evt. krav om brug af mundbind/visir).
__________________________________________________________

UDSTYR OG REKVISITTER
Der må benyttes fælles redskaber i hundesporten. Hvis der i forbindelse med
hundesportsaktiviteterne benyttes redskaber eller rekvisitter (for eksempel dummys, apporter eller
rekvisitter til f.eks. dog dancing), anbefaler DKK, at der så vidt muligt medbringes og benyttes
personlige rekvisitter/redskaber.
I det omfang der bruges fælles rekvisitter eller andet udstyr bør disse rengøres undervejs eller efter
brug, ligesom udøverne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen.
I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, afsprittes
hænder (det kropslige kontaktpunkt) løbende.
__________________________________________________________

RENGØRING
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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.
Kontaktpunkter:
Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og laves en plan for rengøring og
desinfektion af kontaktpunkter. Kontaktpunkter kan f.eks. være: Håndtag, gelændere, stikkontakter,
bordoverflader, vandhaner og redskaber, som berøres af mange.
DKK opfordrer til hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter (minimum en gang dagligt)
og oftere ved mange berøringer.
Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige
kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.
Ekstra fokus indendørs:
Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift.
Toiletter:
Toiletter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter
en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.
Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt
engangshåndklæder.
Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.
Desinfektion mellem aktiviteter/hold:
Kontaktflader på redskaber og udstyr skal desinficeres mellem hver benyttelse.
Fokus på udluftning:
Ved indendørs aktiviteter med mange personer i samme rum kan der med fordel holdes pauser en
gang i timen, hvor lokalet tømmes for personer, og der skabes gennemtræk ved udluftning.
Ventilation med recirkuleret luft skal undgås, og der bør primært bruges luft udefra, ligesom
udskiftning af luft bør ske hyppigt.
Energispare-indstillinger f.eks. timerfunktion eller styring via CO2-følere bør undgås. Hvis muligt bør
ventilationstiden i stedet udvides.
__________________________________________________________

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.
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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.
Dommere, ringpersonale, instruktører mv. er undtaget fra myndighedernes krav om benyttelse af
mundbind eller visir indenfor på offentligt tilgængelige områder, så længe disse udfører deres
funktion/aktivitet/arbejde.
Ønsker den enkelte at benytte værnemidler, udendørs såvel som indendørs, står det den enkelte
frit for.
DKK opfordrer kredse, klubber og andre arrangører til i samråd med dommeren/personalet - inden
aktivitetens start - at aftale, om og hvilke værnemidler, der skal bruges, så det er bestemt inden
dommeren/ringpersonalet ankommer. Dommeren/ringpersonalet/instruktøren kan evt. selv
medbringe værnemidler eller bede klubben om at have indkøbt værnemidlerne i forvejen.
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.
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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.
__________________________________________________________

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR KONKURRENCER, PRØVER M.V.
FORSAMLINGSFORBUD VED KONKURRENCER
Der må være op til 10 deltagere på op til 22 år og derover og 50 børn og unge under 21 år
(sidstnævnte gælder udelukkende i forbindelse med hundesports- og foreningsaktiviteter uden
overnatning i områder, der ikke er pålagt særlige restriktioner), herunder ansvarlige personer over
21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.
TIDSFORSKUDTE ARRANGEMENTER
Det er som nævnt tilladt at arrangere tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere, så
længe der på intet tidspunkt er mere end 10/50 personer (alt efter alder) til stede samtidig.
F.eks. kan én samlet konkurrence (f.eks. en LP-prøve, Nose work-prøve mv.) afvikles, så der om
formiddagen deltager max 10/50 personer (alt efter alder), som herefter tager hjem, hvorefter en
ny gruppe personer på max 10/50 personer (alt efter alder) kan deltage i konkurrencen om
eftermiddagen.
GENGANGERE
Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte
dele af en konkurrence, f.eks. dommere, personale mv. Det er imidlertid en forudsætning, at der
ikke på noget tidspunkt er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle
gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de enkelte tidsforskudte dele af
konkurrencen, som de deltager i.
BETYDELIG GEOGRAFISK SPREDNING
I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med op til 500 deltagere, så længe der
aldrig er samlet flere end 10/50 deltagere (alt efter alder på deltagerne jf. forsamlingsforbuddet) på
samme tid og sted.
Det vil desuden være muligt at afholde arrangementer på samme tid med flere end 10/50 personer,
hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem de enkelte deltagere
eller mindre grupper af deltagere, således at disse ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det
kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også
ved indgang/udgang, toiletter og parkeringsplads.
NB: Kulturministeriet har pr. 30.10.20 endnu ikke besvaret DKK´s spørgsmål til og krav om en
præcisering af, hvad udtrykkene ”betydelig geografisk spredning” eller ”samme sted” indebærer.
Derfor har vi kontaktet en række af landets politikredse, der dog ikke alle har præcis samme
tolkning af dette. Her kan vi konstatere, at idrætscentre med tilhørende boldbaner og
parkeringspladser af politikredsene betragtes som ”samme område”.
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Politiet (som kontrollerer og håndhæver, om forsamlingsforbuddet er overtrådt) vurderer over for
DKK, at det ikke er tilladt at arrangere en konkurrence, prøve, udstilling, skue mv., bestående af et
hold på max 10 personer, som deltager i aktiviteten på f.eks. boldbane-området, mens yderligere
10 eller flere venter i biler på den tilhørende parkeringsplads. Se evt. mere under punktet Særlige
retningslinjer for Drive-in-arrangementer.
Her henviser Politiet til, at man i stedet benytter sig af at arrangere tidsforskudte arrangementer,
hvor der på intet tidspunkt er flere personer til stede end det gældende forsamlingsforbud tillader,
pt. altså 10 personer over 21 år.
FORHÅNDSGODKENDELSE FRA POLITIET
Det er ikke muligt at opnå forhåndsgodkendelse til et arrangement. Politikredsene kan ikke
forhåndsgodkende konkrete arrangementer – undtaget herfra er drive-in arrangementer, der
forudsætter en tilladelse fra politiet. Politikredsene kan alene vejlede om, at politiet håndhæver
reglerne i overensstemmelse med den udstedte bekendtgørelse. Politikredsene kan endvidere
henvise dig som arrangør til at søge information på coronasmitte.dk eller kontakte et af
callcentrene.
KONKURRENCE OPDELT I SEKTIONER IKKE TILLADT
I modsætning til retningslinjerne for træning, er det ifølge Kulturministeriets nyeste retningslinjer
ikke tilladt at opdele et arrangement/en konkurrencesituation i sektioner, f.eks. ved hjælp af hegn
eller lignende, da det vil blive betragtet som værende ét samlet arrangement på samme tid og sted.
FORSKELLIGE ARRANGEMENTER PÅ SAMME TID OG STED
Der må dog gerne afvikles flere separate arrangementer/prøver/konkurrencer på samme tidspunkt
på samme anlæg/facilitet. F.eks. må der gerne afvikles flere hundesportskonkurrencer på f.eks.
samme boldbane inden for forskellige discipliner (herunder f.eks. rally og lydighed. I forhold til
skuer/udstilling vurderer DKK at også f.eks. to forskellige kredse eller specialklubber gælde som
”separate konkurrencer/forskellige discipliner” på samme tid og sted).
Det vil sige, at der gerne må være flere end 10 personer til stede i f.eks. en idrætshal eller på en
udendørs boldbane, hvis der er tale om forskellige, uafhængige arrangementer, der afvikles ved
siden af hinanden samtidigt, hvoraf der ikke deltager mere end 10 deltagere i hvert arrangement.
Det betyder altså, at der gerne må afvikles flere forskellige arrangementer samtidigt på samme
sted, men man må ikke inddele den samme konkurrence i flere sektioner og afvikle disse på samme
sted og tidspunkt.
Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for den enkelte konkurrence, at der er
effektiv adskillelse mellem konkurrencerne og de arealer, konkurrencerne foregår på, samt at
deltagerne ikke flettes på tværs af konkurrencerne – eller lade deltagere blande sig med publikum.
Som nævnt ovenfor må man dog under afvikling af konkurrencer lade dommere, frivillige og andre
officials være gennemgående og deltage i flere grupper.
Se evt. også afsnittet om ”Gengangere” herover.
”DET STORE FORSAMLINGSFORBUD” OG SIDDENDE PUBLIKUM
Kulturministeriet har i de opdaterede retningslinjer fra 29.10.20 konkretiseret brugen af det
såkaldte ”store forsamlingsforbud” på op til 500: Dette er udelukkende gældende ved kursus-og
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uddannelsesaktiviteter samt ved arrangementer med tilskuere. Det er et krav, at man i al
væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigterne i samme retning.
Dvs. det er muligt at afvikle hundesportskonkurrencer under undtagelsen for siddende publikum
med op til 10 udøvere, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigterne i
samme retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende.
Jf. ovenstående er det desuden tilladt at afvikle flere forskellige arrangementer/konkurrencer med
op til 10/50 (alt efter alder) deltagere på samme tid og sted og samtidig udnytte reglen om
siddende publikum op til 500.
Dvs. hvis man ønsker at benytte reglen forsamlingsbuddets max-antal på 500 personer, skal man:
- samlet set for hele idrætsfaciliteten/stedet overholde det ”store forsamlingsforbud” på 500
personer inkl. deltagere, officials, dommere, parkeringsvagter, coronaansvarlige og
publikum mv.
- overholde de ”mindre” forsamlingsforbud på hhv. 10 og 50 (alt efter alder på deltagerne) ift.
de eventuelle enkelte grupper, der er forsamlet på samme sted.
- ved konkurrenceafvikling overholde enten reglen om tidsforskudte arrangementer ELLER
reglen om betydelig geografisk spredning.
- undlade at sektionsopdele et arrangement/en disciplin/en konkurrence i flere dele.
KRAVET OM I AL VÆSENTLIGHED AT SIDDE NED
Kravet om, at man i al væsentlighed sidder ned til arrangementer med flere end 10 personer til
stede samtidig, er også præciseret fra Kulturministeriets side og betyder, at stort set alle
tilstedeværende personer på stort set alle tidspunkter skal være placeret på samme faste plads og
på samme måde som f.eks. på et stadion, i en teatersal eller biograf. Det vil sige, at personerne
sidder ned ved siden af hinanden hver sin faste plads med retning mod f.eks. en scene eller en
sportsbane. Det gælder også, hvis personerne fordeles på f.eks. flere tribuner rundt om en scene
eller en sportsbane, hvor man på de enkelte tribuner sidder ned på faste pladser med retning mod
scenen eller sportsbanen.
Det vil bero på en konkret vurdering, om deltagerne i et arrangement i al væsentlighed sidder ned.
Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal
sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man når man ankommer til eller går fra sin
faste plads, når man går på toilettet, eller når man helt kortvarigt henter f.eks. drikkevarer i en bar.
Ovenstående gælder foreløbigt til og med 28. februar 2021.
FAST SÆDEOPSTILLING
Retningslinjerne er gældende for indendørs og udendørs arrangementer med fast eller midlertidig
sædeopstilling, herunder både stole, tæpper eller lignende, hvor der er klar adskillelse mellem de
enkelte siddepladser.
For at markere den faste adskillelse mellem de enkelte siddepladser opfordrer DKK til, at man
eksempelvis benytter sig af opstilling af faste, sammenhængende stolerækker, som man kender fra
foredragssale, atletikstadioner, ridehaller og større idrætshaller. For at overholde afstandskravet vil
det ved ovennævnte opstilling være nødvendigt at spærre f.eks. hver andet stolesæde, dette kan
f.eks. gøres vha. markeringsbånd, skilte eller lignende.
Der er ikke krav om, at en fast plads er fastmonteret til et gulv, til jorden mv. Med en fast plads
forstås, at vedkommende ikke må opholde sig på mere end én plads under arrangementet.
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DKK opfordrer alligevel til, at man undlader at benytte f.eks. klapstole/folde-ud-stole og lignende,
da flere politikredse i deres tolkning af reglerne vurderer, at dette falder uden for definitionen af
”fast eller midlertidig sædeopstilling” og derfor ikke er tilladt ifølge retningslinjerne. Benytter man
sig af enkeltstående stole kan man derfor med fordel markere den enkeltes plads med klisterbånd
på gulvet.
DKK anbefaler, at publikumsarealer adskilles tydeligt fra det område, de udøvende skal bevæge sig
på, med f.eks. opstilling af bander, markeringsbånd eller lignende.
Arrangøren bør planlægge efter, at alle gæster skal kunne holde minimum 1 meters afstand på alle
tidspunkter, både når de sidder, og når de bevæger sig rundt i lokalerne.
Grupper, der i forvejen har tæt kontakt – og selv ønsker det - kan sidde ved sammenhængende
sæder, også selv om der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer,
der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan f.eks. være
medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, f.eks. kærester mv.
CORONA-ANSVARLIGE
Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, prøver,
udstillinger mv., 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. arrangement.
__________________________________________________________

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.
Som publikum skal du til enhver tid følge arrangørens retningslinjer.
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 efterleve dette.
Som publikum bør du holde minimum 1 meters afstand på alle tidspunkter, både når du sidder, og
når du bevæger sig rundt i lokalerne.
Er du en del af en gruppe, der i forvejen har tæt kontakt – og selv ønsker det - kan I sidde ved
sammenhængende sæder, også selv om der er mindre end 1 meter mellem jer. Grupper bør kun
bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det
kan f.eks. være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, f.eks. kærester mv.
Som publikum bedes man have særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.
Se desuden Særlige retningslinjer for arrangementer med siddende publikum herover.
__________________________________________________________
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SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR DRIVE-IN-ARRANGEMENTER
Ifølge myndighederne er såkaldte ”Drive-in-arrangementer” omfattet af dele af
forlystelsesbekendtgørelsen. Der skal derfor indhentes tilladelse til arrangementet hos politiet.
Politiet kan stille vilkår for tilladelsen, herunder vilkår for at reducere risikoen for smittespredning
og vilkår for at sikre ro og orden. Til nogle arrangementer skal der udarbejdes en sikkerhedsplan.
Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, uden at dette er et
arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet dog generelt påbyde personer at
forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19.
DKK kan ikke opfordre til afholdelse af drive-in-arrangmenter, da dette kan tolkes som et forsøg på
omgåelse af reglerne.
__________________________________________________________

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR PROFESSIONEL IDRÆT
DKK har på opfordring fra medlemmerne forespurgt om muligheden for, at udstilling kunne komme
under betragtning som ”professionel idræt” og dermed gøre brug af undtagelserne til f.eks.
forsamlingsforbuddet for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før,
under og efter afviklingen af idrætsgrenen.
DKK´s anmodning blev afvist bl.a. med argumentet om, at ”professionelle udøvere omfatter atleter,
som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau indenfor en
DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt
idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af
Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau
forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende
idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL.
Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb udøvet af kuske og ryttere med
professionel licens, den næstøverste række inden for fodbold herrer samt øvrige professionelle
idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt.
Desuden er deltagerne på en udstilling en blanding af ikke-professionelle, der udstiller på
hobbyniveau, og ”professionelle”, dvs. f.eks. professionelle handlere eller opdrættere, der helt eller
delvist lever af indtægterne fra deres ”idræt” (det vil i dette tilfælde sige opdræt af hunde, der
benyttes til udstilling).
__________________________________________________________

SÆRLIGE ANBEFALINGER FRA DKK
UDPEG CORONAANSVARLIGE
Der bør være personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
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Arrangørerne bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende og kan
evt. fastlægge egne retningslinjer for ophold i evt. publikumsområder.
Især er det vigtigt at undgå køer ved indgange og til lokaler som f.eks. toiletter, og der kan med
fordel ske køstyring via nummersystem eller tydelig skiltning.
FORSKUDT ANKOMSTTIDSPUNKT/TRÆNINGSSTART
DKK anbefaler, at der ved større arrangementer og samtidige holdtræninger arrangeres forskudte
ankomsttidspunkter for både personale, deltagere og publikum, således at der udelukkende lukkes
grupper op til ti personer ind og ud i hold – også under pauser.
UNDLAD TILSKUERE TIL TRÆNING
DKK anbefaler, at der ikke er tilskuere til træning. Denne anbefaling skyldes, at det er svært for
arrangøren at styre flere forsamlinger på anlægget samtidigt, hvis ud over flere grupperinger af
træningsdeltagere desuden er tilskuere.
Hvis der er tilskuere til træning, er det vigtigt, at det er meget tydeligt, hvilken”gruppe” eller
træningshold disse tilskuere hører til. De skal opholde sig i et afgrænset tilskuerareal, som ikke er
for tæt (mindre end to meter) på en anden træningsbane, hvor en anden gruppe træner. Tilskuerne
til en træning tæller med i gruppen sammen med holdet, der træner, og dette holds trænere, og
samlet set må den enkelte forsamling ikke overstige 10 personer.
Det er arrangøren/bestyrelsen i klub/kreds, der skal tage stilling til, om der må være tilskuere ved
træninger i klub/kreds.
HUNDESPORTSAKTIVITETER, DER INTENSIVERER ÅNDEDRÆTTET
Vær meget opmærksom på den forøgede smitterisiko, der kan være forbundet med kraftig
udånding. Under fysisk anstrengelse dannes aerosolgenererende (luftbårne dråber/partikler).
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.
dans, løb og lignende.
DKK opfordrer til, at man som arrangør sikrer, at der ved træning af aktiviteter, der intensiverer
vejrtrækningen, foretages ekstra udluftning i lokalet, f.eks. efter et agility-gennemløb eller en HTMtræning, dvs. oftere end den generelle anbefaling om en gang i timen.
Ligeledes bør rengøringen i lokalet intensiveres, suppleret med hyppig desinficering af
berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr.
OPSÆT MAX-ANTAL
Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand ved alle ind- og udgange, i alle lokaler
og evt. publikumsarealer, ligesom arrangøren med fordel kan fremsende detaljerede anvisninger til
deltagere/personale forud for arrangementet.
FØR DELTAGERLISTER
Som arrangør bør man sørge for, at der bliver ført detaljerede lister med navne og telefonnumre på
alle, der befinder sig på området, om muligt med specifikation af, hvilket område den enkelte
deltager/dommer/personale/publikum befinder sig/har sin faste plads.
Dette sikrer til hver en tid en evt. dokumentation overfor f.eks. politi, hvis disse kommer for at
kontrollere, at arrangementet overholder forsamlingsforbuddet.
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Dette kan evt. styres vha. todelte nummertaloner, der afrives og uddeles til deltageren ved
ankomst, hvor der på den tilsvarende talon, som arrangøren beholder, noteres navn og
telefonnummer (samt evt. plads under arrangementet).
VÆR OPMÆRKSOM PÅ EVENTUELLE SPECIFIKKE REGLER I LEJEDE LOKALER
Sørg for, at du som arrangør eller udøver, når du lejer dig ind i lokaler, sætter dig grundigt ind i
eventuelle specifikke regler og krav til færdsel og ophold i de specifikke lejede lokaler, herunder
håndtering af rengøring og hygiejne samt om de lejede lokaler defineres som offentligt tilgængelige
eller ej (sidstnævnte har indvirkning på evt. krav om brug af mundbind/visir).
SPØRG DIN LOKALE POLITIKREDS
Det kan være svært at overskue retningslinjerne i forbindelse med planlægningen af et
arrangement – og i forlængelse heraf minder vi om, at det til enhver tid er den enkelte arrangørs
ansvar, at myndighedernes restriktioner overholdes. Ligesom det er enhver deltagers ansvar ikke at
deltage i et arrangement, hvor man med sin deltagelse bryder et forsamlingsforbud.
På trods af at politiet ikke kan forhåndsgodkendes arrangementer, opfordrer DKK alligevel til, at
man som arrangør kontakter de lokale myndigheder, herunder den lokale politikreds for at
forelægge dem sine planer for det enkelte arrangement.
Understreg meget gerne, at du naturligvis ikke søger en omgåelse af reglerne, blot en definition af
f.eks. politikredsens vurdering af, hvor stort et område der skal til, for at der kan afholdes et
”arrangement med flere personer til stede end det gældende forsamlingsforbud tillader” – altså,
hvor stort et område politikredsen vurderer, at der skal til, skal der være flere ind- og udgange,
parkeringspladser, toiletter mv.
UDSEND RETNINGSLINJER TIL DELTAGERE PÅ FORHÅND
Beskriv grundigt de retningslinjer, aktiviteten er arrangeret ud fra samt de yderligere krav,
kreds/klub/arrangør evt. måtte have til deltagelse. Skriv evt. også ind, om aktiviteten er afstemt
med den lokale politikreds.
Skriv detaljeret tidsplan for dagen og anfør evt. at deltagerne tidligst må møde på det anførte
mødetidspunkt, for den gruppe, den enkelte er registreret i.
Anfør desuden, på hvilken specifikke adresse, der er adgang for hver enkelt gruppe.
Noter desuden, om der er krav om brug af mundbind/visir på lokaliteten.
Skriv gerne, at man som deltager skal benytte håndsprit (og om dette er til rådighed) ved ankomst
på lokaliteten.
Understreg, hvis dette er nødvendigt, at deltagerne skal forlade arealet umiddelbart, efter at ens
aktivitet/gruppe er afsluttet.
OVERHOLD SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER OG RESTRIKTIONER
I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og
reglerne om forbud mod større forsamlinger og adgang til og restriktioner for lokaliteter i
forbindelse med håndtering af covid-19 samt forbud mod store forsamlinger i forbindelse med
håndteringen af covid-19.
__________________________________________________________

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR PRØVER OG PRÆMIEOVERRÆKKELSE
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Banegennemgang:
DKK kræver, at alle - der deltager i en banegennemgang i forbindelse med prøveaflægning indenfor
rally-, LP- og agility, hvor deltagerne bevæger sig i række efter hinanden - bærer mundbind/visir, da
man her bevæger sig i fuldstændig samme spor. Ovenstående gælder alle deltagere, herunder også
dommere, medhjælpere mv.
Præmieoverrækkelse:
Samme krav som ved banegennemgang gør sig gældende i forbindelse med præmieoverrækkelse.
__________________________________________________________

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR AFHOLDELSE AF SKUER OG UDSTILLING
Generelt:
• 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.
• I perioden fra den 29. oktober 2020 og foreløbigt frem til den 28. februar 2021 skal der bæres
mundbind eller anden form for ansigtsværnemiddel (visir) i indendørs idrætsfaciliteter og klubhuse.
Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke for udøvere under disses udøvelse af selve
idræts- eller hundesportsaktiviteten. Kravet gælder dog både før og efter.
• 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
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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
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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:
• Dommerelev og –aspiranttjenester må gerne afvikles, forudsat at dommeren har sagt ja til
afviklingen.
• Arrangøren skal i planlægningen tage højde for tidsforbruget mellem racerne/klasserne.
• Dommeren afgør, om han/hun selv ønsker at kontrollere tænder og bid på hunden, eller om
udstillerne skal 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:
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• 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 BISveteran. 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 BRUGSHUNDESPORT
Det er ifølge Kulturministeriets seneste opdatering af retningslinjerne tilladt at afholde og deltage i
udførelse af brugshundesport udendørs uden brug af værnemidler, men anbefaler:



At holde to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
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.
Der må bruges fælles redskaber i hundesport. Ved bidarbejde og berøring af evt. andre øvrige
redskaber og kontaktpunkter osv. skal rengøres ofte og af-sprittes før og efter aktivitet samt så
hyppigt som muligt under aktiviteten.
Under træning af brugshundearbejde skal det til enhver tid gældende forsamlingsforbud
respekteres, pt. 10 personer. Se yderligere detaljer under punktet Særlige retningslinjer for
afholdelse af udendørs træning.
I forhold til afholdelse af IGP: Se Særlige retningslinjer for afholdelse af udendørs konkurrencer
samt evt. Særlige retningslinjer for banegennemgang og præmieoverrækkelse.
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.
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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 AFHOLDELSE AF MENTALBESKRIVELSE
Så længe det nuværende forsamlingsforbud på maks. 10 personer er gældende, skal arrangøren
indkalde et formiddagshold (maks. 5 hunde) og et eftermiddagshold (maks. 5 hunde).
Der må maksimalt må møde 1 deltager pr. hund. Fra arrangørens side må der kun møde 1 person
op. Med 4 mentalbeskrivere, 5 hundeførere og 1 arrangør kan det nuværende forsamlingsforbud
overholdes.
Såfremt arrangementet kræver mere end 1 arrangør, skal denne (arrangøren) imødegå dette ved at
indkalde færre hunde og på den måde sikre, at det maksimale antal deltagere ikke overstiger 10
personer.
Alle parter må kun deltage, hvis de er raske. Ved sygdom og/eller i tvivlstilfælde SKAL pågældende
blive hjemme.
Under beskrivelsen skal alle deltagere og beskrivere altid holde minimum 1 meters afstand til
hinanden. Der gives ikke hånd, og ved håndtering af hunden gøres dette med et minimum af
berøring.
Beskrivere og hundefører skal spritte hænder mellem hver hund og kan vælge at bære handsker
under selve beskrivelsen. Alle deltagere og beskrivere kan vælge at bruge mundbind under
beskrivelsen.
Hundeføreren vil blive orienteret før hvert moment under selve beskrivelsen. Her vil særlige tiltag
blive gennemgået, f.eks. hvorvidt et element må berøres eller ej. Ved momentet ”revir”
(spøgelserne) skal hundeføreren bære maske/visir. Dette skyldes, at kravet om 1 meters afstand
ikke nødvendigvis kan overholdes. Masken kan tages på under momentet, og der sørges for, at
hundefører og figurant (spøgelse) ikke på noget tidspunkt står ansigt til ansigt.
Under alle momenterne står flokken (de øvrige hundeførere + beskrivere, der ikke er aktive
figuranter) på en linje med en meters afstand og med front i samme retning. Beskriverne anviser
placering ved hvert moment.
Efter beskrivelsen af hundene på det enkelte hold (formiddag/eftermiddag), kan hundeførerne,
uden berøring, affotografere det udfyldte skema. Skemaerne sendes ind til DKK som vanligt og
registreres på Hundeweb hurtigst muligt.
Som arrangør er det vigtigt, at der holdes god hygiejne omkring beskrivernes forplejning. Der
opfordres til, at morgenmad og frokost er portionspakket.
Arrangøren skal sørge for, at der er bøtter med godkendt håndsprit, engangshandsker og masker til
stede på dagen, og at dette er tilgængeligt rundt omkring ved momenterne.
Det er kun baneholderen, der må vaske dragter, klude, legepøller og kedeldragt. Baneholderen skal
have et corona-tillæg på kr. 200.- for vask m.m. Dette gælder, hver gang en bane har været brugt.
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Klubber med egen bane skal sikre, at der er 4 spøgelsesdragter til rådighed pr. testdag: Fordi hver
beskriver får sin egen individuelle spøgelsesdragt. Spøgelsesdragterne skal være renvaskede og
pakket individuelt i plastikposer. Anvendes testbanen to dage i træk, skal den rengøres og sprittes
af mellem de to beskrivelser, og kedeldragt, spøgelsesdragter og klude skal vaskes og tørres.
Anvendes den kun en dag og skal f.eks. først anvendes to uger senere, er det kun nødvendigt at
vaske spøgelsesdragter og klude.
Situationen taget i betragtning kan den enkelte beskriver til hver en tid kan annullere sin deltagelse.
Dette uden at skulle argumentere for hvorfor og uden disciplinære følger fra DKK.
__________________________________________________________

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR BØRN OG UNGE OP TIL 25 ÅR
Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer, som gælder for fritidsaktiviteter som lejre,
sommerskoler, ungdomslejre og lignende for børn og unge op til 25 år med eller uden deres
familier arrangeret af organisationer og foreninger. Nedenstående er udelukkende gældende i
områder, der ikke er underlagt særligt skærpede restriktioner.
Det omfatter aktiviteter med eller uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt
eller nødvendigt led i afholdelsen af fritidsaktiviteterne.
Der kan arrangeres fællesspisning for deltagerne med deltagelse af flere forskellige grupper. Dog
må antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke være større end, at anbefalingen om afstand (ved
udendørs/indendørs spisning) eller arealkravet (ved indendørs spisning) kan overholdes. Det kan i
sådanne situationer være nødvendigt, at deltagerne spiser forskudt af hinanden.
Ved fritidsaktiviteter, hvor deltagerne er inddelt i grupper, bør disse grupper udgøre deltagernes
faste spisegrupper og der bør være mindst 1 meters afstand mellem de faste grupper. Arrangørerne
bør have særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes bør
der være særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.
Færdsel i spisesale bør ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og
kødannelse undgås.
Det anbefales, at maden serveres som portionsanretninger eller ved bordene. Buffet er tilladt med
stor fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand.
Mellemmåltider serveres af enten ledere eller af få udvalgte deltagere. Deltagerne kan deltage i
madlavningen.
Der opfordres til, at deltagerne afleveres i bil for at aflaste den offentlige transport. Deltagerne bør
afleveres udendørs, hvor aktiviteten afholdes. Ankomst bør opdeles på tidsintervaller for at undgå
store forsamlinger i forbindelse med aflevering.
Benyttes fælles bustransport til og fra fritidsaktiviteter eller som en del af aktiviteterne bør
sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for dette overholdes. De generelle anbefalinger
gælder ligeledes, hvis deltagerne anvender offentlig transport.
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Tilrettelæggelsen af de konkrete aktiviteter bør, hvor intet andet er angivet, indrettes i henhold til
herværende retningslinjer i øvrigt.
_______________________________________________________

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 RETNINGSLINER FOR LOKALER MED MØDE- OG UNDERVISNINGSAKTIVITET
Ved møder, foredrag og i undervisningssituationer bør der sikres en afstand på minimum 1 meter
mellem pladserne.
Udleveret papirmaterialer skal håndteres tilstrækkeligt sikkert og kan med fordel fremsendes til
deltageren med post i god tid, inden arrangementets start. Alternativt kan underviseren så vidt
muligt undgå at håndtere materialet, udpakke det fra evt. plast og herefter lade deltagerne selv
afhente materialet.
Der bør gennemføres hyppig afspritning eller håndvask, og fælles redskaber og andre materialer
rengøres grundigt inden anvendelse af andre.
Bemærk i øvrigt, at det pr. 9. december 2020 ikke er tilladt at
_______________________________________________________

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR BØRN OG UNGE OP TIL 25 ÅR
Disse retningslinjer gælder for fritidsaktiviteter som ungdomslejre, sommerskoler og lignende for
børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier arrangeret af organisationer og foreninger.
Det omfatter aktiviteter med eller uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt
eller nødvendigt led i afholdelsen af fritidsaktiviteterne.
Aktiviteterne bør organiseres i faste grupper, hvor forsamlingsforbuddet for større forsamlinger (pt.
50 personer) overholdes per gruppe. Disse grupper er så vidt muligt udgangspunktet for alle
aktiviteter, herunder spisning. Blanding af deltagere mellem grupperne bør begrænses. Deltagere
kan dog, når der er få deltagere tilbage, i mindre omfang samles på tværs i det omfang, det er
nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til deltagernes trivsel. Her er det særligt vigtigt at
efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejnestandard.
Der kan arrangeres fællesspisning for deltagerne med deltagelse af flere forskellige grupper. Dog
må antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke være større end, at anbefalingen om afstand (ved
udendørs/indendørs spisning) eller arealkravet (ved indendørs spisning) kan overholdes. Det kan i
sådanne situationer være nødvendigt, at deltagerne spiser forskudt af hinanden.
Ved fritidsaktiviteter, hvor deltagerne er inddelt i grupper, bør disse grupper udgøre deltagernes
faste spisegrupper og der bør være mindst 1 meters afstand mellem de faste grupper. Arrangørerne
bør have særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes bør
der være særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.
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Færdsel i spisesale bør ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og
kødannelse undgås.
Det anbefales, at maden serveres som portionsanretninger eller ved bordene. Buffet er tilladt med
stor fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand.
Mellemmåltider serveres af enten ledere eller af få udvalgte deltagere. Deltagerne kan deltage i
madlavningen.
Der opfordres til, at deltagerne afleveres i bil for at aflaste den offentlige transport. Deltagerne bør
afleveres udendørs, hvor aktiviteten afholdes. Ankomst bør opdeles på tidsintervaller for at undgå
store forsamlinger i forbindelse med aflevering.
Benyttes fælles bustransport til og fra fritidsaktiviteter eller som en del af aktiviteterne bør
sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for dette overholdes. De generelle anbefalinger
gælder ligeledes, hvis deltagerne anvender offentlig transport.
Tilrettelæggelsen af de konkrete aktiviteter bør, hvor intet andet er angivet, indrettes i henhold til
herværende retningslinjer i øvrigt.
Læs mere her: https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid19/Retningslinjer_for_genaabning/Retningslinjer_for_afholdelse_af_fritidsaktiviteter.pdf
_______________________________________________________

HÅNDTERING AF SYGDOM OG SYMPTOMER
Det kan være afgørende for smittespredningen, hvordan vi i foreningsregi – og ikke mindst vores
medlemmer - håndterer situationen, hvis et medlem får symptomer på COVID-19 og evt. bliver
testet positiv.
Da der ikke fra sundhedsmyndighedernes side er udfærdiget egentlige retningslinjer for, hvordan
arrangører af fritidsaktiviteter bør håndtere Covid-19, har DKK lavet nedenstående vejledning til,
hvordan kredse/klubber/arrangører af hundeaktiviteter kan håndtere smitte og symptomer i kreds
og klub-regi – og som medlem:
Smittet – hvad gør man så i kreds og klub?
Får I i klub eller kreds-regi besked om, at et medlem er smittet med Covid-19, er det vigtigt, at I
reagerer hurtigt og ansvarligt. Det bedste udgangspunkt for at kunne det, er ved at forberede jer, så
I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.
Vælg en COVID-19-ansvarlig
Det er vigtigt, at klubber/kredse/arrangører kommunikerer ærligt, åbent og hurtigt om eventuel
smitte eller mistanke herom.
Det er derfor en god idé at vælge en person, der er ansvarlig for kommunikation vedr. COVID-19.
Det kan f.eks. være formanden eller et bestyrelsesmedlem. Aftal internt, hvem der har ansvaret.
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Meld ud til alle i klub- og kredsregi, at det er denne person, man kan kontakte med spørgsmål –
samt at vedkommende kan kontaktes, hvis man som medlem får symptomer eller konstateres
smittet.
Sæt oplysningen om, hvem der er coronaansvarlig, samt telefonnummer og email, op på en evt.
opslagstavle i klubhus og/eller på kredsens/klubbens hjemmeside.
Når et medlem er testet positiv – hvad gør man så?
1) Skab overblik over situationen
Afklar hvilke aktiviteter i kreds/klub, personen har deltaget i, fra 48 timer før testen blev taget, og til
personen modtog resultatet.
Afklar, hvem der har været personens ”nære kontakter” i denne periode.
(Nære kontakter er defineret som personer, vedkommende har haft direkte kropskontakt med
(f.eks. kram eller håndtryk) eller personer, som vedkommende har været tættere på end 1 meter i
mere end 15 minutter, f.eks. under en samtale ansigt til ansigt.)
Se mere om nære kontakter her: https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-sygeller-smittet/naere-kontakter og her: https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6
Aftal, at personen sørger for at blive testet, og at vedkommende giver besked til klubbens/kredsens
coronaansvarlige om testens resultat.
Afklar, om personens navn må nævnes i den videre smittehåndtering i kreds/klubregi. I henhold til
GDPR er det kun lovligt, hvis personen har givet tilsagn til det.
2) Tag kontakt
Sørg for at de ansvarlige for aktiviteten/arrangementet, hvor en deltager har fået symptomer på
COVID-19, bliver informeret.
- På et træningshold vil det ofte være relevant at underrette hele holdet.
Sørg for, at de personer, som er identificeret som ”nære kontakter”, bliver underrettet.
Sørg for at klubben/kredsen får besked - også hvis/når flere deltagere udvikler symptomer.
Er der holdkammerater eller lignende, som har opholdt sig tæt sammen med den smittede, men
uden at tælle som ”nær kontakt”, kan det alligevel, alt efter omstændighederne, være en god idé at
opfordre til, at disse bliver testet for corona.
DKK anbefaler desuden, at der tages kontakt til Styrelsen for
patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden på telefon: 32 32 05 11 (tast 2).
3) Hold kontakten
Sørg for at holde kontakten til den smittede, samt til de øvrige involverede (”nære kontakter”
og/eller andre deltagere).
Når den smittede/syge er smittefri, er det en god ide at lade klubbens/kredsens øvrige medlemmer
det vide – så andre medlemmer ikke undgår den tidligere smittede af ubegrundet frygt.
4) Aflys
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Hvis der er tale om en smittet på et specifikt træningshold, så overvej om det skal aflyses i en
periode, og om instruktører og lign. skal hjemsendes, indtil der foreligger et testsvar.
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.
5) Genoptag aktiviteten
Hvornår en holdaktivitet kan genoptages afhænger af, om der er flere deltagere, der udvikler
symptomer. En aflysning er op til den coronaansvarlige at vurdere ud fra de foreliggende
informationer.
- Opstår der symptomer hos flere deltagere, skal disse opfordres til at gå i isolation og kontakte
kontakte lægen med henblik på at blive testet.
Den smittede person skal forblive isoleret i syv dage fra testen blev taget og kan derfor ikke
genoptage aktiviteten før vedkommende er symptom- og smittefri i 48 timer.
- Opstår der yderligere symptomer på COVID-19 i løbet af de syv dage, skal vedkommende
opfordres til at forblive isoleret, til han/hun har været symptomfri i 48 timer.
Når et medlem har symptomer – hvad gør man så?
1) Skab overblik over situationen
Afklar hvilke aktiviteter, personen har deltaget i, op til 48 timer før symptomerne opstod og også
efterfølgende, hvis personen ikke har holdt sig isoleret.
Afklar hvem, der har været personens ”nære kontakter” i denne periode.
Aftal, at personen sørger for at blive testet, og at vedkommende giver besked om testens resultat.
Afklar, om personens navn må nævnes i den videre smittehåndtering i kreds/klubregi. I henhold til
GDPR er det kun lovligt, hvis personen har givet tilsagn til det.
2) Tag kontakt
Sørg for at de ansvarlige for aktiviteten/arrangementet, hvor en deltager har fået symptomer på
COVID-19, bliver informeret:
- På et træningshold vil det ofte være relevant at underrette hele holdet.
- Hvis der er tale om en smittet på et specifikt træningshold, så overvej om det skal aflyses i en
periode, og om instruktører og lign. skal hjemsendes, indtil der foreligger et testsvar.
Sørg for, at de personer, som er identificeret som såkaldt ”nære kontakter”, bliver underrettet.
Sørg for at klubben/kredsen får besked - også hvis/når flere deltagere udvikler symptomer.
3) Hold kontakten
Sørg for at holde kontakten til den person, der udviklede symptomer, samt til de øvrige involverede
(”nære kontakter” og/eller andre deltagere).
4) Ved svar på testen
Ved efterfølgende NEGATIVT testsvar – medlemmet er ikke smittet:
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Oplys, om at personen kan genoptage sine hundeaktiviteter, når alle symptomer på sygdom er væk.
Når den formodede smittede/syge konstateres ikke-smittet, er det en god ide at informere
klubbens/kredsens øvrige medlemmer – så andre medlemmer ikke undgår den tidligere formodede
smittede af ubegrundet frygt.
Ved efterfølgende POSITIVT testsvar – medlemmet er smittet:
Informer den smittede om, at denne skal forblive isoleret, til vedkommende har været symptomfri i
48 timer – derefter er der igen fuld adgang til klub og kreds.
Følg i øvrigt vejledningen overfor ift. håndtering af et medlem, der konstateret smittet.
Jeg er smittet med coronavirus – hvad gør jeg så?
Ifølge Sundhedsstyrelsen skal du, efter at have konstateret, at du er smittet med coronavirus:
Isolere dig derhjemme ind til 48 timer efter dine symptomer er væk.
Være ekstra opmærksom på hygiejne og rengøring.
Give besked til personer du kan have smittet, så de kan blive testet:
Du skal fortælle, at du er smittet til de personer, som du har haft nær kontakt med i perioden fra 48
timer før, dine symptomer startede og indtil 48 timer efter, at dine symptomer er ophørt. Så kan de
blive testet.
Du kan få hjælp fra din læge eller fra en medarbejder fra Coronaopsporing. De vil ringe dig op, når
din test viser, at du er smittet. Du kan også selv ringe til dem på tlf 32 32 05 11.
DKK opfordrer desuden til, at du hurtigst muligst orienterer arrangør/klub/kreds, hvis du
konstateres smittet kort tid efter at have opholdt dig tæt på andre medlemmer, f.eks. til træning,
skue, konkurrence eller lignende, så klub/kreds/arrangør kan orientere andre i en evt. smittekæde,
og disse kan tage de nødvendige forholdsregler.
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/corona
Og i pjecen ”Når du er smittet med coronavirus, skal du...”:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/N%C3%A5r-du-er-smittet/Naar-du-ersmittet-Tilgaeng.ashx?la=da&hash=8F2563C63C4BBD2832E58B1D76BCBDBD4F66C076
Jeg har symptomer på coronavirus - hvad gør jeg så?
Det vigtigste i forhold til at forebygge smittespredning med coronavirus er, at du går i selvisolation
og sørger for at blive testet, hvis du får symptomer eller er i risiko for at være blevet smittet. Hvis
du er smittet, kan du nemlig også smitte andre, selvom du ikke har symptomer.
Hvis du får symptomer, som giver mistanke om COVID-19, eller hvis du er nær kontakt, skal du gøre
følgende:
 Gå i selvisolation
 Være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 Ring til din læge med henblik på vurdering og test.
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DKK opfordrer desuden til, at du hurtigst muligst orienterer arrangør/klub/kreds, hvis du
konstateres smittet kort tid efter at have opholdt dig tæt på andre medlemmer, f.eks. til træning,
skue, konkurrence eller lignende, så klub/kreds/arrangør kan orientere andre i en evt. smittekæde,
og disse kan tage de nødvendige forholdsregler.
Hvis du har behov for rådgivning om nære kontakter, kan du kontakte Kontaktopsporingsenheden
under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02
33 og taste 2.
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i pjecen Til dig der har symptomer på Covid-19

_______________________________________________________

ET ORD FRA DKK
Det er til hver en tid den enkelte arrangørs pligt at være opdateret på de gældende guidelines,
anbefalinger og restriktioner.
Det er afgørende, at alle foreninger/-faciliteter, lokalafdelinger, kredse, klubber og eksterne aktører
mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, hvorved smitterisikoen minimeres for alle
involverede medlemmer, instruktører, dommere og frivillige, hvilket gør, at alle kan føle sig trygge
ved at dyrke hundesport.
Hvis en arrangør vurderer, at det er nødvendigt at indføre yderligere retningslinjer som supplement
myndighedernes vejledning eller gældende lovgivning i øvrigt, for at sikre en tryg gennemførelse af
et arrangement, har man som arrangør ret til dette.
Disse supplerende regler kan håndhæves af arrangøren i forbindelse med specifikke arrangementer
og skal efterleves af deltagerne på linje med efterlevelse af gældende lovgivning i øvrigt.
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/corona
__________________________________________________________

MERE INFORMATION
Fælles myndighedsside:
De danske myndigheder har samlet alle informationer om COVID-19 her: coronasmitte.dk
Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.
Sundheds- og Ældreministeriet:
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/September/Nye-tiltag-til-haandtering-afsmittespredning-af-COVID-19-i-Danmark.aspx
Sundhedsstyrelsens overordnede side om COVID-19:
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sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-ogsvar
Kulturministeriet:
kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
Statens Serum Institut:
ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus
Den Danske Dyrlægeforening:
ddd.dk
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA):
wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsavamembers/
__________________________________________________________

KONTAKT DKK
Kontakt DKK’s information på tlf. 56 18 81 00 eller post@dkk.dk
Solrød Strand, 09. december 2020.
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