
Gezondheidscheck voor deelnemers aan de ingang. Neem een ingevuld gezondheidscheck formulier mee, dit bevordert
de doorstroom. Vul dit in op de dag van het event! De toegang kan worden geweigerd als één of meerdere vragen met
JA beantwoord worden. Er kan een actieve uitvraag door een medewerker van toepassing zijn.
Desinfecteer je handen bij de ingang van het terrein en regelmatig tussendoor.
Het aanmelden bij de keurmeester wordt gedaan met inachtname van de 1.5 meter norm, erworden geen handen
geschud.
De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester. De persoon die de ID-controle
uitvoert, draagt handschoenen. De geleider geeft zijn(aangelijnde)hond een commando zit, af of sta en neemt 1.5
meter afstand zodat de identificatie kan worden uitgevoerd.

In het speurgedeelte dragen de spoorlegger en de hondengeleider wegwerphandschoenen. Nadat de hond het
voorwerp heeft verwezen of geapporteerd, toont de geleider het voorwerp aan de keurmeester. Aan het einde van het
speuren meldt de deelnemer zich op gepaste afstand bij de keurmeester en laat de gevonden voorwerpen aan de
keurmeester zien en overhandigt de voorwerpen aan de spoorlegger.

Voor het begin van afd. B tijdens de wedstrijd geeft iedere hondengeleider de eigen apporteerblokken(die voldoen aan
de IGP eisen), en die zijn gemarkeerd met zijn/haar naam, aan de examenleider die handschoenen draagt. 
De examenleider brengt deze apporteerblokken naar een door de keurmeester aangeven plaats. Als een
apporteerstandaard wordt gebruikt, moet deze na iedere apporteeroefening worden gedesinfecteerd. Aan het einde van
afd. B neemt de hondengeleider de apporteerblokken weer mee.

Tijdens alle oefeningen wordt de stok niet afgenomenvan de pakwerker omdat deze dan volgens het hygiëneconcept
zou moeten worden gedesinfecteerd voordat hij aan elke hondengeleider wordt teruggegeven.

Afdeling A: speuren

Afdeling B: gehoorzaamheid

Afdeling C: pakwerk

Bied elkaar de ruimte door 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Vermijd drukte en sta niet in groepen met elkaar te kletsen. Daar komt op een later moment beslist nog tijd genoeg
voor.
Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.
Hoest en/of nies in je elleboog.
Iedereen is gedurende het gehele evenement verplicht tot het dragen van een mondkapje.
Bezoek aan dit evenement is niet mogelijk in verband met een maximaal aantal aanwezigen van 40 personen.
De kantine is gesloten voor deelnemers. In plaats daarvan is een geringe koffie/thee en lunch voorziening buiten
aanwezig.
Er zal een relatief eenvoudige, beknopte prijsuitreiking en afsluiting plaatsvinden.
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