
GUIDELINES 

 
Alle generelle retningslinjer gælder naturligvis også på træningspladsen:  
 

Hold afstand. Det vil sige minimum 2 meter mellem hver person. 
Hav god håndhygiejne. Medbring eventuelt håndsprit og engangshandsker. 
Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
Bliv hjemme, hvis du har symptomer. Skulle en kursist eller instruktør vise tegn på symptomer, har Klubben ret til at sende vedkommende 
hjem.  
 
 

Der vil højst være 4 hold, der træner ad gangen fordelt på arealerne med minimum 50-100 meter mellem holdene.  
Hvert hold vil bestå af max 10 deltagere INKLUSIV træner(e). 
 
 
 
 

 

For dig der er kursist  For dig der er instruktør 
   

Der vil IKKE være adgang til Klubhuset for kursister. Husk derfor 
at medbringe vand og vandskål til hunden og gå på toilettet 
hjemmefra. 

  

   

Kom til træningen til tiden og gå direkte til det udpegede 
træningsområde.  
Forlad området, når træningen er overstået.  

 Overhold varigheden på lektioner, 50 minutter, så er der en 
naturlig pause mellem lektionerne til afgang og ankomst 

   

Kom kun én person pr. hund, så vi ikke risikerer at komme over de 
lovlige 10 personer 

  

   

Nus ikke andres hunde  Nus ikke hundene 
   

Medbring dit eget udstyr: liner, apportbuk, legetøj osv. Lån det 
ikke ud og lån ikke af andre. 

 Skal udstyr håndteres, benyt da altid engangshandsker 

 

 
 

Forholdsregler for den enkelte træningsgrene (håndtering af udstyr, udeladelse af visse øvelser …) 
 

Generelt mht. indkald:  
Hvis instruktøren skal holde hunde i enten halsbånd, sele eller line, så er det med engangshandsker på. 
 

Hvalpehold: 
Der er ingen fri leg. 
 

Rally:  
Det er kun instruktøren, der, med engangshandsker, bygger og nedtager banen. 
 

Lydighed:  
Føreren medbringer selv rekvisitter som apport mv.  
Der gennemføres ikke øvelser, hvor hunden finder genstande, der afleveres til føreren og derefter til instruktør. 
 

Nose Work:  
Det er kun instruktøren, der sætter banen op, med engangshandsker.  
Der må ikke laves “indesøg” i skur, container osv. 
 
Agility:  
- Banen bygges og nedtages af instruktør og udvalgte hjælpere iført engangshandsker 
- Forhindringer flyttes med engangshandsker af instruktøren og udvalgte hjælpere 
- Pinde opsamles på skift af en hjælper med engangshandsker 
- Træning på flere moduler gennemføres med større afstand end normalt 
 
 


