Retningslinjer for smittevern for Agility stevnet hos Aurskog Høland Hundeklubb 5.05.2021
Helsedirektoratet og NKK’s veileder for Agilitystevner er overordnet og gjelder for alle
deltagere og arrangør.
a. Personer med luftveissymptomer kan ikke delta.
b. Minst 1m avstand mellom alle personer.
c. Hendene skal desinfiseres/vaskes ofte og holdes rene (antibac blir satt ut)
Stevnet skal maksimalt ha 200 personer samlet inklusive deltakere,
dommere og arrangør.
Stevnet gjennomføres klassevis
Ansiktsmaske skal benyttes under briefing.
Det vil bli avholdt smittevern-vennlig premieutdeling.
Arrangøren har elektroniske oversikter (via påmeldingssystemet) på deltagerne.
Er det andre som må følge med må de registreres på QR kode på plassen eller på denne link.
Stevneleder er også ansvarlig for Smittevern. Stevneleder skal påse at retningslinjene
overholdes. Dersom retningslinjene ikke overholdes, har stevneleder myndighet til å
bortvise personer fra området. En bortvist person vil ikke har krav på økonomisk
kompensasjon, og eventuelle resultater oppnådd vil bli strøket fra resultatlistene.

Deltakerne skal desinfiserer/vasker hender på tur inn/ut av toaletter. Antibac
vil bli plassert ved toalettene.
Kun de som arbeider i ringen skal berøre felles utstyr. Hender skal sprites før og etter.
Tidsskjema 5.5.21
Brifing Agility klasse 1 small/medium Kl16.30 (10 min)
Brifing Agility klasse 1 large Kl16.40 (10min)
Start Agility klasse 1 small Kl 16.50 fortløpende klasse medium og large.
Hopp klasse 1 small/medium og large brifer mens agility klasse1 går.
Start Hopp klasse 1 small ca. Kl18.20 medium/large fortløpende.
Agility klasse 2 alle størrelser brifer mens H1 klasse 1 går.
Agility klasse 2 small starter ca. Kl19.40 medium og large fortløpende.
Hopp klasse 2 har åpen brifing mens Agility 2 går.
Hopp klasse 2 small starter ca. Kl 20.20 medium og large fortløpende.
Det vill bli en liten pause for banebygging etter Agility klasse1, Hopp klasse 1 så det blir tid
Til brifing for alle.
Måling av hund.
Det vill ikke bli gjennomført noen måling på vårt stevne, det vil medføre for stor smitterisiko for vår
dommer. Måling får vente til situasjonen tilsier det.

