Rakkestad, 14.9.2019

KLUBBENS AKTIVITET FORTSATT AVLYST!
Situasjonen rundt sykdomsutbruddet er fremdeles uavklart, og vi i Rakkestad Hundeklubb vil følge
anbefalingene fra veterinærinstituttet og Norsk Kennel Klubb med tanke på avlysning av aktivitet.
NKK har avlyst all aktivitet til og med mandag 16 september, og vil i hovedstyremøte denne dagen ta
stilling til hva de gjør videre. Det betyr at all aktivitet i klubbens regi fra og med torsdag 5.9 til og
med mandag 16.9 er avlyst. Vi vil etter NKKs møtet på mandag legge oss på samme linje som dem.
Det betyr at dersom de anbefaler videre avlysning vil vi gjøre det samme.
NKK benytter denne linken til å holde oss løpende oppdatert: https://www.nkk.no/aktuelt/alvorligsykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-i-oslo-omradet-article159244-985.html
Aktiviteter som er avlyst i uke 38, fra og med mandag 16 september er:
•
•
•

Bronsemerkekurs med Heidi Ernst mandag 16 september
Valpekurs med Ellen Enger Müller mandag 16. september
Alle andre treninger mandag 16.9

Følgende aktiviteter KAN bli avlyst dersom NKK anbefaler dette på sitt møte mandag 16.9:
•
•
•
•

Grunnkurs med Linn-Jeanette Krogstad Johansen tirsdag 17 september
Valpekurs m/Ellen Enger Müller tirsdag 17.september
Hverdagslydighetskurs med Tom-Erik Aardahl torsdag 19.september
Alle treninger i perioden 16-20 september

Er du usikker på om ditt kurs er avlyst, kontakt din instruktør!
Vi har fått noen spørsmål om hva som skjer med mistede kursdager/kvelder. Disse vil bli erstattet i
form av nye kurskvelder eller delvis tilbakebetalt kursavgift. Våre kursdeltakere skal ikke bli
skadelidende. Det vil kunne løses noe ulikt på ulike kurs, ut ifra hva instruktøren har anledning til.
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. Vi håper at vi snart
kan møtes på Monserud igjen, men vil ikke gjøre det før det er tilrådelig.
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

