Møde notat, Trænermøde
Afholdt lørdag den 16. maj 2020, klokken 10:00.
Lundbækvej 9, Vallensbæk.
Deltager: Jytte, Bianca, Johnny, Annika, Anja, Boris, Trine og René

Formanden havde indkaldt til nyt trænermøde i forhold til den nye
situation omkring Covid-19 virus.
Myndighederne samt Vallensbæk Kommune har åbnet op for, at vi
igen kan starte op med noget hundetræning i Kreds 62.
Dog skal vi som klub efterleve nogle klare retningslinjer af hensyn
til virus.
Der må max være 10 personer på en træningsbane, dette er inkl.
træner.
Der skal holdes en afstand af 2 meter mellem alle deltagende.
Der skal opretholdes en grundig hånd hygiejne med sprit og
håndsæde, som skal forefindes i klubben.
Der må max være 10 personer inde i klubhuset som kun må være
åben i forhold til toiletbesøg, køkkenet må ikke være åben.
Anvisninger fra myndigheder, kommune eller træner skal altid
følges.
Træningen åbner op allerede fra mandag den 18. maj, men vi
vælger så at åbne op på lørdag den 23. maj.

Annika er dog allerede startet op med hvalpeholdet, efter særlig
aftale med kommunen samt formanden.
Hvalpeholdet træner på lille, lørdag fra klokken 09-10.
Familieholdet starter op på lille bane, tirsdag den 26. maj klokken
19, hvor Anja og Rudi er klar.
Færdselsholdet starter op lørdag på lille bane, fra klokken 10-11:30
med Jytte og Bianca.
ABC holdet starter op på lørdag på stor bane, fra klokken 09-10
hvor Johnny (BHU Formand) er klar.
B holdet starter op allerede på tirsdag fra klokken 18, hvor Bent er
klar til at gøre træningen færdig.
Nose Working holdet starter op allerede på mandag, klokken 18, de
aftaler selv hvor de træner.
IGP holdet starter op på lørdag på stor bane fra klokken 11-13, hvor
klubben har fundet 3 nye træner, Kim Rasmussen, Kim Tornmark
samt Gunnar Nielsen.
Man må det næste stykke tid ikke være eller have tilskuer med på
banen under træningen, altså kun hund og hundefører træner og
møder frem.
Man mødes på hvert hold, på parkeringspladsen med sin(e) træner
og følger deres anvisninger, er der mere end 10 fremmødte til
holdet vil de blive delt op i forhold til træningen.
Bo og hans selvtrænerhold, starter op fra på tirsdag på stor bane.
Husk at pas på jer selv og hinanden, alle er klare og friske på at
komme i gang igen med noget træning.

