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Rutine for aktiviteter i Fuglehundgruppa under coronautbruddet
Utarbeidet av: Leder FHG

Gyldig fra: 07.05.20

Dato: 1.5.2020
Versjon: 1

1. Bakgrunn
Fuglehundgruppa i Tromsø hundeklubb (FHG) forholder seg til de til enhver tid gjeldende
pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning
begrenses mest mulig. Ytterligere informasjon og de generelle reglene som gjelder for
aktiviteter med hund finnes på nkk.no
Covid-19-forskriften vil til enhver bestemme hvordan man legger opp aktiviteter og
arrangement.
Fra 7. mai åpnes kan det startes opp aktiviteter med inntil 50 personer samlet forutsatt man
kan overholde kravet om 1 meters avstand og øvrige smittevernregler.
Rutinen beskriver hvilke retningslinjer som gjelder for gjennomføring av aktiviteter i regi av
FHG. Rutinen vil oppdateres iht. endringer og behov (herunder retningslinjer for jaktprøver
når det blir aktuelt)

2. Ansvar
Leder FHG: har ansvar for utarbeidelse, revisjon og distribusjon av rutinen.
Ansvarlig instruktør: Det skal være én ansvarlig instruktør for aktiviteten som skal sørge for
følgende:
-

at aktiviteten gjennomføres i henhold til smittevernskravene beskrevet i denne rutinen
at det føres oversikt over oppmøtte deltakere (ift. smittesporing)
ha ansvar for håndtering av klubbens utstyr som evt. benyttes under kurs/treninger
bortvise personer som ikke overholder retningslinjene.

Deltakere: Alle deltakere har ansvar for å:
-

følge myndighetenes til enhver tid gjeldene smittevernregler og råd
følge reglene som er beskrevet i denne rutinen
følge instruksjoner og pålegg som gis av instruktørene
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3. Gjeldende regler for gjennomføring av kurs og treninger
A. Påmelding og oversikt over deltakere
Det skal være forhåndspåmelding for alle aktiviteter slik at maksimalt antall tilstedeværende
til en hvert tid ikke overskrider 50 og kravet om å holde minst 1 meter avstand kan
overholdes.
Det skal føres oppmøteliste (ift. smittesporing i ettertid).

B. Bruk av klubbanlegget
All aktivitet skal foregå utendørs. Klubbhuset er stengt med det unntak som nevnes nedenfor.
Ansvarlig instruktør har tilgang til å hente nødvendig utstyr for kurs/treninger i FHGs
klubbrom og i garasjen.
Deltagere skal ikke ha tilgang til klubbhuset (dette gjelder også toaletter).
Det skal være minst 1 meter mellom hver bil på parkeringsplassen. Hunder oppstalles i bilene
og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved egen bil.
Det er ikke anledning til å ha noen form for servering.
Håndssprit skal være tilgjengelig.

C. Aktiviteter som foregår andre steder enn klubbanlegget
All aktivitet skal foregå utendørs.
Det skal være minst 1 meter mellom hver bil der det parkeres.
Alle, herunder instruktører og deltakere, skal (med mindre de tilhører samme husstand)
overholde smittevernskravet om å holde minst 1 meter avstand. Dette gjelder også mellom
hunder.
Hunder oppstalles i bilene og alt personlig utstyr til hund og fører skal oppbevares i eller ved
egen bil.
Det er ikke anledning til å ha noen form for servering. Deltagere må selv sørge for mat og
drikke til seg selv og hunden.

D. Bruk av utstyr
Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne i størst mulig grad ha med eget utstyr og
utstyret skal ikke håndteres av flere personer (slik som langliner, apportobjekt o.l.)
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Bruk av FHGs utstyr (slik som sprettbur, kjegler, o.l.) skal begrenses mest mulig og skal ikke
håndteres av deltagere.
Håndtering, rigging og bruk av FHGs utstyr skal i størst mulig grad kun gjøres av ansvarlig
instruktør. Dersom det er behov for at mer enn én instruktør håndterer utstyr (f.eks. ved bruk
av sprettbur), må disse holde tilstrekkelig avstand til hverandre (minst 1 meter). Samme
person(er) skal pakke bort utstyret. Dette for å unngå eventuell smitteoverføring via materiell.

E. Personer som ikke har adgang
Følgende personer har ikke adgang til FHGs aktiviteter:
-

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på
luftveisinfeksjon
Personer som ikke følger retningslinjene eller de instruksjoner som gis for utøvelse av
aktiviteten
Publikum eller tilskuere som ikke er påmeldt aktiviteten

F. Krav til avstand og andre smitteverntiltak
Alle, herunder instruktører og deltakere, skal overholde de til enhver tid gjeldende regler og
råd fra myndighetene om smittevern.
Alle, herunder instruktører og deltakere, skal (med mindre de tilhører samme husstand)
overholde smittevernskravet om å holde minst 1 meter avstand. Dette gjelder også mellom
hunder.
Ved ankomst skal hunden ligge i bilen inntil deltaker får beskjed fra instruktør om å hente
hunden.
Aktivitet med fysisk nærkontakt mellom deltakere og/eller hunder fra ulike husstander er ikke
tillatt.

