
MYNDEKLUBBEN OG COVID-19 

OPDATERET 29. juli 
 
4. FASE GENÅBNING (1. AUGUST – 31 AUGUST) og lidt videre… 

Vi er på vej ind i 4. fase. 

Vi har i de sidste par måneder holdt os i gang med gåture, akCviteter med spor, trimmedag og lure coursing 
træning og ikke mindst DM i lure coursing. Tak Cl alle som har taget iniCaCv Cl det. 

Nu er Cden Cl at aHolde vores første udsClling med et forsamlingsforbud på 100 personer og afstandskrav. 
 
UdsCllingen i Nyborg 1. august med to danske dommere har fået en fantasCsk Clslutning. Lidt af en 
udfordring, der har bevirket, at vi være nødsaget Cl at dele udsCllingen i to separate arrangementer. Vi er 
glade for, at dommere og ringpersonale har haP mod på projektet. 
 
Adgang for 1 person pr. Clmeldt hund havde været let – vi har været flinke og Clbudt, at hvis man skrev Cl 
Allan Dambo Nielsen, kunne man muligvis komme flere personer. Det har givet en del ekstra arbejde. Nogle 
har ikke set det i invitaConen og når de ePerfølgende meddeler, at de kommer flere pr. Clmeldt hund, så er 
det noget af et puslespil at holde styr på.  
 
Som arrangør har vi ansvar for forsamlingsforbuddet overholdes, derfor kan man heller ikke lige smuTe 
over og kigge på bedømmelsen i den anden ring. Eller udsClle hunde i de to ringe. 

Vi har udarbejdet et sæt retningslinjer, der blandt andet indebærer vi kun laver racebedømmelse (BIR/BIM) 
og udsCllerne skal forlade pladsen 1 Cme ePer bedømmelsen af racen er færdig. Men tjek PM’s grundige 
retningslinier. 
 
Det bliver ikke let, men det er beCngelserne og vi håber alle vil være med Cl at overholde det. 

Point (BIR/BIM) tæller med Cl Årets racevinder i Myndeklubben, konkurrencen om Årets Mynde aHoldes 
ikke i 2020. 

August bliver som de foregående måneder travl: 
8. august generalforsamling, Vejen 
16. august mentalbeskrivelse, Silkeborg  
30. august nosework, Roskilde 
 
LC udvalget fortsæTer træningen og bruger Cden Cl at dygCggøre sig med aHoldelse af et banebygger 
kursus den 29.-30. august på Sjælland. 
 
September - oktober 
Vi holder øje med smiTetallet og myndighedernes anbefalinger.  Vi forsøger at være på forkant med plan B, 
C og E, hvis plan A ikke er mulig. 
 
Store Myndeweekend (5. – 6. september) er et godt eksempel herpå. Det kan ikke komme bag på nogen, at 
vi ikke kan være en del af Store Hestedag med mere end. 20.000 besøgende. I stedet aHoldes Store 
Myndeweekend i Roskilde (lige ved siden af Dyreskuepladsen, hvor vi oprindelig skulle have været). Det ser 
vi frem Cl. 
 



19. september håber vi, at Myndeklubbens medlemmer vil støTe op om Dog-A-Thon på Amager arrangeret 
af STH- Servicehunde Cl Handicappede. Det har Cdligere har været en Clbagevendende begivenhed, som 
klubbens medlemmer har deltaget i.. 
 
27. september aHoldes et spændende klikker kursus i Hadsund. 

Vi har planlagt udsClling 17. oktober i Jylland. Det bliver udendørs og udsCllingen aHoldes i Paludan-Müllers 
Vej 110, 8200 Aarhus N. 

Som alCd har I gåture eller andet I vil lave sammen med jeres myndevenner, så annoncerer vi det gerne.  

BEDSTE MYNDEHILSNER FRA 
Allan, Lars, Karin, AnneTe og Marianne


