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Vigtig information til deltagere af årets træf. 
 
Klub Vestsjælland arbejder hårdt for, at vi sammen kan afholde årets træf under hensyntagen til 
Corona situationen. 
 
Derfor vil vi bede jer om følgende: 
  
• Pga. usikkerhed i forhold til vejrudsigten, er vi nødsaget til at ændre planer lidt i 
 forhold til opstaldning af dyrene. Udover ridehuset bliver der også sat et telt op, 
 da vi skal bruge ridehuset til bedømmelserne samt auktion. I skal medtage 
 grinder i henhold til medsendte tegninger. Såfremt man ikke har grinder i de 
 anviste mål, må man medbringe grinder der opfylder arealkravet. Det er vigtigt, at I 
 overholder arealkravene, hverken mere eller mindre. Der er ikke ekstra plads at give 
 af (2 tern på kortet = 1 meter). 

• Der er lavet en plan, hvor du skal sætte dine dyr, så afstandskrav overholdes (se 
 tegninger).  

• Du skal huske mundbind og bruge dem under bedømmelserne og når du går rundt i 
 hallen eller teltet og hos dyrene, hvis der er andre mennesker omkring dyrene.  

• Det er vigtigt, at du er tilmeldt de aktiviteter, du deltager i under træffet. 

 Tilmelding på mail til Marianne: marianne@tadregaard.dk  hurtigst muligt! 

 Følgende aktiviteter skal tilmeldes:  Eksteriørbedømmelse af vædderlam 

 Pelsbedømmelse af vædderlam 

 Generalforsamling (kun medlemmer) 

 Gennemgang af bedømte skind 

 Vædderauktion - max 2 personer pr. husstand/avler! 

• Overhold de opsatte skilte.  

• Husk også at spritte af/ brug handsker og holde afstand, som myndighederne 
 foreskriver.  

• På EUC vil der til fællesspisning lørdag aften være bordkort (igen pga. Corona). Vi har 
 efter bedste evne forsøgt at gruppere jer, så I dels sidder sammen med ægtefælle og 
 nogen, som du sandsynligvis har kontakt til i forvejen. Vi beder jer om at respektere 
 dette! Fællesspisningen slutter kl. 22.  

• Under fællesspisningen er sang og dans aflyst, men hyggeligt samvær er tilladt. 

• Gennemgang af skind søndag ved Anders og Tranås, kommer til at foregå siddende, 
 ikke noget med at stå tæt sammen, som vi plejer.  
 
Alle offentlige arrangementer skal anmeldes hos politiet, hvilket også er gjort, og i denne 
Coronatid er der større sandsynlighed for, at politiet kommer forbi for at tjekke, om alt er efter 
forskrifterne. Derfor beder vi jer ALLE om at hjælpe til med at det overholdes, så arrangementet 
ikke lukkes før tid.  
Vi glæder os rigtig meget til at se jer i weekenden og håber, I alle vil anstrenge jer for at gøre årets 
træf så sikkert som muligt. 
 
Mange hilsner fra Marianne, Charlotte og Janni/Klub Vestsjælland. 

P.S. Der bliver desværre ikke salg af Glerups futter i år. 
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