Rakkestad, 5.9.2019

KLUBBENS AKTIVITET AVLYST!
Grunnet utbrudd av foreløpig ikke identifisert smitte hos hund, med potensielt dødelig utgang, velger
vi å avlyse all aktivitet i klubbens regi fra og med torsdag 5.9 til og med søndag 15.9. Det jobbes på
spreng for å finne bakenforliggende årsak, og denne siden hos Norsk Kennel Klubb vil holdes løpende
oppdatert om aktuell informasjon: https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flerehunder-i-oslo-omradet-article159244-985.html
Veterinærinstituttet anbefaler at alle hundeeiere:
•
•
•
•

Unngår ansamlinger av hunder som dressurkurs, treninger og hundejorder
Ikke lar hunden din hilse på andre hunder
Ikke lar hunden din snuse på avføring og tiss fra andre hunder
Kontakter veterinær raskt ved diare, oppkast og svekket almenntilstand

Aktiviteter som er avlyst er:
•
•
•
•
•
•

Lydighetsstevne lørdag 7 og søndag 8 september
Hverdagslydighetskurs med Tom-Erik Aardal torsdag 5 og 12 september
Bronsemerkekurs med Heidi Ernst mandag 9 september
Valpekurs med Ellen Enger Müller mandag 9 og tirsdag 10 september
Grunnkurs med Linn-Jeanette Krogstad Johansen tirsdag 10 september
Alle treninger i perioden 5-15 september

Vi ber om at all bruk av banen på Monserud utgår i denne perioden! Dette gjelder også turgåere og
lufting!
Til kursdeltakere: Ta kontakt med din instruktør dersom du er usikker på når aktiviteten starter igjen.
Styrets tanke i dette er at vi ikke skal ta noen sjanser, og heller være føre var. I tillegg er vi en klubb
som driftes på dugnad, og vi vil forsikre oss om at vi når ut til alle med budskapet. Uka som kommer
vil forhåpentligvis gi oss noen flere svar, og vi vil komme med mer informasjon om klubbens aktivitet
fra 13.september da vi forhåpentligvis har fått noen flere svar fra myndighetene.
Vi beklager det inntrufne, og oppfordrer dere alle til å ta godt vare på hundene deres!
Med vennlig hilsen
Styret i Rakkestad Hundeklubb
v/Ellen Enger Müller

