MYNDEKLUBBEN & COVID 19
OPDATERET 12. september
GENÅBNINGEN (indtil 31. oktober og lidt videre)
Store Myndeweekend
Det kan virke fuldstændig gak, at man ikke må krydse et ringbånd til en anden ring, et toilet eller
parkeringspladsen, som er lige indenfor rækkevidde, men i stedet skal benytte 3 anviste corona indgange
for at kunne deltage i Myndeklubbens udstilling første weekend i september.
189 tilmeldte mynder bevirkede, at udstillingen skulle deles i 3 separate udstillinger.
Som arrangør skulle vi hele tiden kunne dokumentere og holde styr på, at de 3 forsamlinger ikke oversteg
100 personer. Og mindst lige så vigtigt at forsamlingerne ikke blev blandet. Den opgave fik vores corona
vagter, som kun havde den opgave og ikke selv måtte udstille eller have andre opgaver.
”Udstillingen er jo ikke åbnet endnu, så slap af;” hvæsede en deltager og drønede igennem flere ringe til
det nærmeste toilet fra parkeringspladsen om morgenen!
Corona fascister ? vil nogen måske mene, da vi var klar til at bortvise vedkommende. Vi kalder det synlig
styring. Om fredagen under klargøringen af udstillingsarealet havde sundhedsministeren varslet nye
restriktioner efter weekenden, hvis ikke vi alle strammede op. Derfor besluttede vi i sidste sekund at dele
parkeringen, så der ikke blev nogen flaskehalse, hvor alle 3 forsamlinger skulle presses igennem.
Forsamlingsforbuddet bevirkede ligeledes, at vi kun afholdt racebedømmelser og ingen fælleskonkurrencer.
En anderledes oplevelse, men stadig en mulighed for at komme ud med hundene og holde træningen og
det sociale ved lige.
I en tid med en hæsblæsende COVID 19 planlægning virkede et dommerafbud dagen før udstillingen, som
en biting. Heldigvis blev det hurtigt løst med, at den danske dommer Birthe Scheel takkede ja til at dømme
med kort frist.
Søndagen lure coursing konkurrence var lettere at gennemføre i henhold til forsamlingsforbuddet.
LC udvalget havde været temmelig friske og accepteret over 100 tilmeldte hunde. Lige i overkanten hvad
selv et hårdtarbejdende mandskab kan klare med en bane på en dag.
De norske deltagere trak sig pga. karantæneregler i Norge (som dog blev ændret dagen før konkurrencen).
Det bevirkede, at tallet kom ned på 89, og det var derfor muligt at afholde konkurrencen som et
arrangement med afsluttende præmieoverrækkelse. Begge dage var vi nødsaget til at afvise tilskuere.
Set i bakspejlet synes vi, weekenden blev afholdt ansvarsfuldt – også med tanke på at flere kommuner
efterfølgende har været nødsaget til at stramme op og sætte forsamlingsforbuddet ned.
En situation der også pludselig kan opstå ved afviklingen af vores udstillinger resten af året.
Udendørs udstilling i Århus
17. oktober afholdes vores efterårsudstilling som planlagt. Ja - I læste rigtigt, det bliver udendørs. Vi har
taget den lune ”ja-hat” på. Vi tror på, det kan lade sig gøre at passe godt på hundene med Klausen imports
fantastiske kvalitets tæpper som varmt underlag.
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Juleudstilling eller ej ?
28. november har vi booket Strøby hallen - en stor og en lille hal i forlængelse af hinanden. Vi kender ikke
restriktionerne til den tid. Men vi overvejer at dele udstillingen over to dage. Vores udfordring er hele
tiden, at vi antalsmæssigt har mange tilmeldinger sammenlignet med andre klubber på vores størrelse.
Vi afventer den kommende tids udmelding med restriktioner, inden vi tager stilling til dommerpåsætning
og andre forhold omkring juleudstillingen.
Konkurrencen om Myndeklubbens Racevinder 2020 gennemføres, hvis juleudstillingen afholdes.
Aktiviteter
Lure coursing træningen fortsætter indtil frosten sætter ind.
Ellers fortsætter jagten på frivillige til afholdelse af aktiviteter velegnede til små hold. På den front har det
været et aktivt år i Myndeklubben. Det håber vi kan fortsætte resten af året – til stor glæde for vores
venner på 4 ben.
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