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SUPPLERENDE VEJLEDNING  

JAGTHUNDE - AKTIVITETER 
 

 
 
Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele aktiviteten. 
• Undgå ansigt til ansigt kontakt, hold 1 meters afstand fra næse til næse. 

 
• Dette kan sikres med god information. Evt. skiltning. 

 
• Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Hvis der er flere grupper af maksimalt 

100 personer, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere til stede ved den 
samme aktivitet/træning, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem 
grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter 
mellem hver aktivitet. Det er muligt at inddele store arealer i mindre zoner med tydelig 
markering, som klart afgrænser hver zonen. Dvs. samme areal kan opdeles i flere zoner og 
benyttes samtidig.  
 

Instruktion. 
• Undgå ansigt til ansigt kontakt og hold 1 meters afstand fra næse til næse. 
• Undgå at berører de samme overflader som kursisten. 
• Undgå at bruge det samme vildt eller dummyer til flere kursister. 
• Husk at afspritte hænder hyppigt. 

 
Klubhuse kan holde åben. 
• Klubhuse kan holde åben. Det bør sikres, at der ved salgsstedet kan holdes god afstand 

mellem folk, og gerne med en ventelinje, der afmærkes med 2 meters mellemrum 
indendørs. 

• Der skal jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer være minimum 4 m² gulvareal pr person der 
opholder sig i klublokalet. 

• Klublokalet skal rengøres hyppigt og særlige kontaktflader afsprittes hyppigt. (Vandhane, 
dørhåndtag, toilet osv.)  

Se i øvrigt vejledning for indendørs aktiviteter. 
 
Begræns betaling med kontanter mest muligt. 
• Vi anbefaler at man bruger MobilPay, kreditkort eller bankoverførsel hvis dette er muligt 

og på denne måde begrænser brug af kontanter. 
 

Håndtering af udstyr 
• Bær engangshandsker ved håndtering af udstyr. 
• Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.  
• Lad generelt ikke genstande gå fra hånd til hånd. 
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Giv deltagere mulighed for at afspritte hænderne eller bruge vådservietter. 
• Dette skal være muligt ved enhver aktivitet og særligt ved håndtering af udstyr, osv. 

Ligesom udstyr, der har været anvendt af flere under aktiviteten, afsprittes jævnligt. 
 
Tøm alle skraldespande efter hver aktivitet. 
 
Sygdomssymptomer og særlige risikogrupper 

• Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, 
muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.  
 

• Det er især vigtigt, at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger – se mere på https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-
publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79 

 
Skiltning 

• Myndighederne kræver, at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i 
foreningen især ved adgangsveje. Se her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakat_Til-
dig-der-traener-udendoers 

 

 

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning. 
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