
   MYNDEKLUBBEN & COVID 19 
OPDATERET  2. december 2020 

Resten af 2020  
Vi forsøger i bestyrelsen hele Jden at Jlpasse Myndeklubbens akJviteter Jl de gældende retningslinjer. 
Det gældende forsamlingsloR på 10 personer og anbefaling om ikke at aTolde sociale arrangementer, 
sæVer virkelig kreaJviteten på prøve. 

De bedst egnede akJviteter Jl så skrapt et forsamlingsforbud/loR er helt klart gåture og lure coursing 
træning.  

Vi planlægger at fortsæVe med disse akJviteter så længe det kan lade sig gøre, og vi krydser fingre for at 
der måske lempes lidt mere på Jngene. 
 
Det er heldigvis lykkedes at dele coursing træning op i bidder på max 10 personer, og gåture kan også 
gennemføres med forskudte Jder, så længe der er nogen der tager ansvar for hvert gåturshold på max 10 
personer. 

Vi forsøger også at give mulighed for at deltage i andre akJviteter, hvor der max er 10 deltagere inklusiv 
instruktører.  

Kender du Jl akJviteter, vi kan Jlbyde i dit lokalområde, hører vi meget gerne fra dig. 

Siden sidst har vi Jlbudt medlemmerne en særordning vedrørende opnåelse af Jtlen Klub Junior Champion, 
da mange hunde kan være for gamle Jl at blive udsJllet i juniorklassen, når ”coronaJden” er overstået. 
IndJl videre har vi uddelt 4 juniorchampionater eRer den procedure. 

2021 
Vi har JlreVet udsJllingsprogrammet så det matcher noget vi mener kan lade sig gøre, derfor er årets første 
udsJlling i marts (indendørs) rykket Jl 10. – 11. april  udendørs og bliver således en dobbeltudsJlling. 

 
Myndeklubben 50 år  
Myndeklubben blev sJRet 19. Maj 1971 og vi kan derfor fejre 50 års jubilæum i 2021. Vi eRerlyser gode og 
realisJske ideer Jl, hvordan vi kan markere denne fantasJske begivenhed. Og vi ved godt at fest står øverst 
på ønskelisten for mange. Og den ide har vi på listen, men vi har brug at tænke ud af boksen for at markere 
det glædelige, at klubben har eksisteret i 50 år.  
Vi eRerlyser især ideer, der også inkluderer de medlemmer, som vi ikke møder på udsJlling og Jl lure 
coursing, men som bare elsker deres firbenede familiemedlem – lidt som før i Jden, hvor vi lavede 
Myndeskue med festlige akJviteter for alle. Det kan også være en Jng Jl ”shoppen”. 

Forslag og ideer kan sendes Jl kontaktperson BirgiVe Bavnhøj - birgiVe.mynde@gmail.com 

BEDSTE MYNDEHILSNER FRA 
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