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COVID-19 anvisninger 

Det	er	vigtigt,	at	vi	passer	på	hinanden	og	følger	sundhedsmyndighedernes	råd.	
 
• bliv	hjemme	hvis	du	hoster,	er	sløj	eller	har	andre	tegn	på	sygdom	
• host	i	albuen,	hvis	du	skal	hoste	
• medbring	din	egen	håndsprit	
• Giv ikke hånd eller kys/kram	
• hold	1-2	meters	afstand	til	de	andre	deltagere	
• hold	din	hund	i	snor	
• rør	kun	ved	andres	hund	efter	aftale,	og	efter	brug	af	håndsprit	
• rød	sløjfe	i	halsbåndet	=	rør	mig	ikke	og	andre	hunde	holder	afstand	

  
I forhold til den aktuelle coronasituation, så følg myndighedernes anbefalinger om god hygiejne, Hvis der op 
til et arrangement er ændrede anbefalinger, som giver anledning til udsættelse underlægges dette force 
majeure. 

Ankomst: 
o VÆR OPMÆRKSOM!  - Der må pt. max være 50 pers. På udstillingspladsen/ringområdet.  
o Der er 50 armbånd til udlevering/salg på dagen. – forhøjes hvis forsamlingsantal forhøjes 
o MAN MÅ IKKE OPHOLDE SIG PÅ PLADSEN UDEN ARMBÅND. 
o Pladsen åbner 9.30 
o Mindre udstillingstelte må opsættes i områder for max fire pers. Behøves mere end 2,5-3m. skal de 

venligst stilles op uden for ydre ring.  
 
Bedømmelse: 

Ø Ingen bedømmelser begynder før angivet tidspunkt i deltagerprogrammet 
Ø Brug håndsprit inden bedømmelsen 
Ø Dommer vil afvaske hænder med håndsprit mellem hver hund 
Ø Ringsekretær indkalder deltagerne 
Ø Der skal respekteres god afstand mellem udstillerne 
Ø Ringsekretær afgør, hvor mange hunde, der kan være i ringen samtidig 
Ø Respekter, at give dommer så god plads som muligt ved den individuelle bedømmelse – tilstræb, at have 

hunden mellem sig og dommer på bord og gulv 
Ø Udstiller viser selv tænder på hunden 
Ø Undlad, at tale til dommer m.m. man bliver spurgt 
Ø Det betragtes ikke som uhøfligt at undlade at give hånd til dommer og udstillere 
Ø Der tages vinderbilleder i ringen, husk at respektere afstand 

 
Manglende efterlevelse af Covid-19 regler kan det medføre bortvisning fra området. 

Vi ønsker alle skal have en tryg oplevelse hvor mulig politikontrol ikke giver anledning til anmærkninger eller 
bødeudskrivelse – så hjælp med til at vi får en god dag - vis hensyn og tolerance. 
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Udstillingsområde: de sorte linjer på tegningen er afspærringshegn/bånd undtagen dommertelt.: 

Indgang: ALLE SKAL BENYTTE indgang for registrering og udlevering af armbånd.  

Ydergang: benyttes af tilskuere og andre til at komme til opholdsområder 

Max. fire pers.: er deltagere/tilskuere - opholdsområder. Overhold venligst anvisning med max. pers. i områderne. 
Ryk til et andet område, hvis der er de personer, der må være. 

Indergang:  Benyttes af udstillere med hund, til at vente på at blive kaldt ind i ring. Må kun benyttes af deltagere og 
personel/dommer. 

DLK Kontakt: Har du spørgsmål eller brug for anden kontakt, vil det være her du skal gå til.  

DLK Aktivitet: Tilholdssted, og hvor der om eftermiddagen kan hentes kaffe og kage så længe lager haves.  

 


