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Kære Alle 

Den 8. juni kom den ventede næste fase af genåbningen i form af en udmelding fra regeringen. Her blev der 

bl.a. åbnet for forsamlinger op til 50 personer, i visse tilfælde op til 500 personer. 

Hovedbestyrelsen tog med regeringens udmelding den tidligere formulerede politik på området op til revi-

sion. Det betød, at der fra Landsforeningen kom en opdateret Corona-vejledning, hvor de vigtigste dele er: 

• De nye retningslinjer sætter størrelsen på tilladte forsamlinger til 50 personer pr. d. 8. juni. Det gi-

ver mulighed for, at vi igen kan afholde konkurrencer, prøver, kurser og lignende med op til 50 per-

soner tilstede. Husk at tælle dommere, hjælpere, kantinepersonale og tilskuere med.  

• Hvor det ikke er muligt at holde antallet på 50, så er der plads til forskellige løsninger. Der kan være 

tale om drive-in konkurrencer, hvor antallet af tilstedeværende til enhver tid er under 50. Eller op-

deling af konkurrenceområdet med tydelige markeringer, så f.eks. hver klasse har sit eget område. 

Vær her opmærksom på, at kantine m.m. ikke kan bruges af alle på samme tid. 

• For klubhusene gælder følgende retningslinjer:  
- Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal være synlige ved opslag eller plakater  
- Håndsprit (70-85% alkohol) skal være tilgængeligt  
- Der skal holdes en afstand på 1 meter mellem personer  
- I lokaler, hvor man væsentligst sidder ned, skal der være 2 kvadratmeter gulvareal pr. person. 

Arealet opgøres fra væg til væg uanset inventar. (Sæt evt. en seddel op med tilladt antal perso-
ner i lokalet) 

- I køkkener/kantiner/klubhuse skal der sørges for den tilstrækkelige afstand mellem bordene og 
det skal sikres, at der ikke opstår kødannelse ved f.eks. betaling. 

 

• Rengøring: 
- Fælles kontaktpunkter rengøres dagligt eller oftere ved mange berøringer  
- Skraldespande tømmes dagligt og altid inden de er helt fyldt  
- Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige brugere eller der benyttes egne red-

skaber 
 

• Toiletter 

-  Disse rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed ef-

ter 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 
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Disse tiltag har gjort, at kredsbestyrelsen i Kreds 1 har valgt at revurdere den beslutning, der i starten af 

epidemien gav sig udslag i, at alle aktiviteter i kredsen, herunder konkurrencer, skulle være lukket ned indtil 

1. august. 

I den forbindelse lyttede vi meget til udmeldingerne fra regeringen. Det vil altid kunne diskuteres, om vores 

beslutning var rigtig. Det gælder i øvrigt også regeringens beslutninger.  Kredsbestyrelsens beslutning har 

været, af hensynet til medlemmernes helbred og denne har allerstørste prioritet. Derfor valgte vi, at alt an-

det måtte stilles i bero ud fra regeringens devise om, hellere lidt for meget end for lidt. Det ser jo også ud 

til, at både regeringens og vores tiltag har haft en tilfredsstillende virkning. 

Kredsbestyrelsen har derfor på møde mandag d. 15. juni besluttet, at der åbnes for konkurrencer i henhold 

til landsforeningens retningslinjer. 

Vær opmærksom på, at der er mange ting, der skal være på plads. Vær ikke mindst fokuseret på forsam-

lingsforbuddets begrænsninger. 

Man skal også være opmærksom på, at der har været enkelte kommuner, hvis praksis har været meget 

stram. 

Vær også opmærksom på, at f.eks. dommere, men også andre frivillige, frit kan sige nej til at deltage, hvis 

de på nogen måde føler sig bekymrede. 

Vi er i kredsbestyrelsen glade for, at der nu kan åbnes mere op, og vi har fuld tillid til, at ALLE administrerer 

dette med omtanke og forsigtighed.  

 

Der udover, har der været møde med LDU og alle DU kreds formændene lørdag den 13. juni og her blev der 

diskuteret, hvad og hvordan vi gør i forbindelse med afholdelse af konkurrencer. 

Blandt andet om, hvordan dommere/sporlæggere skal håndterer f. eks. genstande på spor, i frit søg, frem-

med apporter og død genstand. 

Formanden for landsdommerudvalget Ole Suurland vil skrive til formanden for landskonkurrenceudvalget, 

om at få lavet nogle retningslinjer for dette, så alle ved hvad man skal gøre ved konkurrencer. 

På mødet blev det også besluttet, at der også skal være sprit til alle dommere (se referat fra kredsdommer-

mødet d. 13-6-2020). 

 

Med venlig hilsen 

Kredsbestyrelsen 

v. Kredsformand Christian Ravn. 


