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Den 10. december 2020 

Udmelding fra Hovedbestyrelsen 
 

Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse anbefaler på det kraftigste, at klubbens, medlemmer, 
dommere, figuranter og bestyrelser går på juleferie fra d.d. og foreløbig til og med den 31. 
januar 2021.  
 
Det betyder, at vi på det kraftigste anbefaler, at al aktivitet i kredsene lukkes ned til og med den 
31. januar 2021. Vi håber på, at vi på det tidspunkt – ca. en måned før forsamlingsforbuddet 
forventes ophævet - kan tage ny bestik af situationen og komme med nye udmeldinger til jer. 
  
Lige nu stiger smitteantallet dog dramatisk, og vi kan ikke forsvare at fastholde retten til en 
fritidsaktivitet. Det er desuden nærmest umuligt at navigere i retningslinjerne, som praktisk talt 
ændres time for time. Ud over statens fastsatte retningslinjer er der også kommunale 
retningslinjer, som skal overholdes. Flere kommuner har allerede lukket kredsenes 
træningspladser og fritidsaktiviteter. 
 
Hovedbestyrelsen kan/vil ikke pålægge kredsledelserne at påtage sig ansvaret med den risiko,  
at der udstedes bøder, fordi anvisningerne ikke overholdes. 
  
Hovedbestyrelsen bliver bombarderet med spørgsmål. 
 
Halvdelen af Danmark er lukket ned med stor fare for yderligere nedlukning. Børn og unge må ikke 
komme i skole, folk mister deres arbejde, og sygehusene frygter den kommende periode. 
 
Det kan virke ekstremt provokerende på nogle, at det er så magtpåliggende for enkelte, at 
hundeaktiviteterne skal forsætte. Vi ved fra henvendelser, at anvisningerne ikke overholdes alle 
steder, og nogle udspiller en ekstrem kreativitet for at fastholde træning/prøver/skuer m.v.  
 
Hovedbestyrelsen kan ikke tage ansvar for konsekvenserne, når lokale borgere opdager, at der 
foregår aktiviteter på kredsenes træningspladser, og melder aktiviteterne til myndighederne.  
 
Alle bør tage ansvar og erkende, at hundeaktivitet ikke er livsnødvendigt, og at det er 
uacceptabelt, hvis vi bidrager til stigende smittetal. 
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Et par eksempler på de spørgsmål, vi har fået: 

1. Hvordan skal en kreds uden for rød zone forholde sig til medlemmer fra rød zone,  
der kommer for at træne? 

2. Må en dommer/figurant fra rød zone dømme uden for rød zone? 
3. Må deltagere fra rød zone gå til prøver/skuer/arrangementer uden for rød zone? 

  
Vi genoptager forhåbentlig aktiviteterne igen den 1. februar 2021, om Covid-19 det vil. 
 
Grundet force majeure kan kredsgeneralforsamlingerne ekstraordinært i 2021 afholdes februar 
måned ud. HB anbefaler også, at kredsgeneralforsamlinger først afholdes fra den 1. februar 2021, 
og gerne udendørs i dagtimerne f.eks. i weekenden. Vær opmærksom på, at der gælder særlige 
regler for afholdelse af generalforsamlinger. Hold dig orienteret hos de lokale myndigheder og via: 
https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-og-forsamlinger 
 
Hovedbestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.  
 
Pas på jer selv, jeres hunde og hinanden. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hovedbestyrelsen 
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