
Kære medlemmer af DcH Jyderup 
Sandby d. 23/4-20 

 
Som I nok alle ved blev der åbnet op for muligheden for at træne i DcH regi igen, 
bestyrelsen har i samråd med instruktørerne og efter tilladelse fra Holbæk Kommune 
besluttet at vi starte træningen op STILLE OG ROLIGT, med opstart fra uge 18. 
 
Der er en række restriktioner vi skal overholde, de vil få betydning for hvordan vi 
starter op og det vil i en periode ikke være muligt at træne på to hold 
Restriktionerne er: 

- max må være 9 hundefører og 1 instruktør til stede på holdet ad gangen.  
- Vi må max træne 1 time. 
- 2 meters afstand mellem deltagere. 
- Afstand ved parkering (fordeling af p-pladser kan ses i skemaet.  
- Afspritte hænder af før og efter træning - medbring selv sprit til formålet 
- Fysisk kontakt er ikke tilladt hverken for mennesker eller hunde.  
- Samtaler, hyggesnak må man gerne med god afstand og egen medbragt kaffe 

og krus, man må sidde på græsset og IKKE benytte borde og bænke.  
- Hundeførere skal selv medbringe vand og skål, egne apporter og genstande til 

egen hund. 
 
Klubhuset (SFO) vil være aflåst (vi må IKKE benytte toiletterne på skolen) 
Redskaber til agility og Rally (rallyskilte og skilteholdere) må IKKE benyttes. 
 
Hvert hold får tildelt et område til træning og et område til parkering, dette for at 
holde den nødvendige afstand, dette vil vi bede jer respektere.  
 
Vi er opmærksomme på at det er mange restriktioner, nogle kan være en 
benspænder for træningen, men det giver os mulighed for, at vi og vores hunde kan 

komme ud blandt andre på afstand selvfølgelig. 😊  
 
På glædeligt gensyn 
 
På vegne af instruktørgruppen og bestyrelsen 
Rikke Broberg Christensen 
Formand DcH Jyderup. 
 
 
 



 
Planen for genåbning af træning i DcH Jyderup: 
 

Plan for opstart af træning i DcH Jyderup 

Opstart uge 18 Instruktør Dag og 
tidspunkt 

Første 
gang: 

Træningsplads P-plads  

DcH Program C-
konkurrence 

Tine 
Bergmann 

Tirsdag kl. 
16:30 – 17:30 

28/4-20 Marken / 
Agilitybanen 

For enden af 
brandvejen (ved 
legepladsen) 

      

Opstart uge 19 Instruktør Dag og 
tidspunkt 

Første 
gang: 

  

DcH Program C og B Brian 
Thomsen 

Tirsdag kl. 18 – 
19 

5/5-20 Boldbanen 
bag skolen 

Ved legepladsen 
(multibanen) 

Træningshold Lisbeth Juhl Tirsdag kl. 19 - 
20 

28/4-20 Marken  Ved ”Klubhuset” 

      

Opstart uge 20 Instruktør Dag og 
tidspunkt 

Første 
gang: 

  

Agility Miriam 
Bønnelykke 

Torsdag kl. 18-
19 

14/5-20 
 

Agilitybanen  Langs brandvejen 

Rally Henning, 
Sandie og 
Rikke 

Mandag kl. 
18:30 – 19:30 

11/5-20 Agilitybanen Langs brandvejen 

Unghundehold 2 Christian 
Hærslev 

Onsdag kl. 18 - 
19 

13/5-20 Boldbanen 
bag skolen 

For enden af 
brandvejen (ved 
legepladsen) 

      

Følgende hold venter med opstart – planen opdateres så snart dato er fastsat.  

Opstart uge  Instruktør Dag og 
tidspunkt 

Første 
gang: 

  

Begynderholde + 8 
mdr.  

Sandie Bay  Onsdag kl. 18 - 
19 

Dato 
følger 

Marken 
tættest ved 
skoven 

Langs brandvejen 

Konkurrencehold Kirsten 
Christensen 

Onsdag kl. 18 
– 19 

Dato 
følger 

 Skolegården.  

Hvalpemotivation 
afslutning 

Michael 
Bay 

    

 

Forebyg smitte i hverdagen: 

- Vask hænder 

- Undgå fysisk kontakt 

- Host i ærmet 

- Bliv hjemme (hvis du har sygdomssymptomer. 

  


