Hej!
Svenska Brukshundklubben får en hel del frågor från både kurs- och tävlingsarrangörer gällande riktlinjer med
anledning av Corvid-19. Vi gick ut med information till arrangörer den 13 mars med hänvisning till paragraf 15 i
SKK:s stadgar gällande force majeure, samt rekommendation att betala tillbaka anmälningsavgiften i den mån
det går när någon väljer att avanmäla sig från våra arrangemang.
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/nya-riktlinjermed-anledning-av-corona/
Vi har svårt att definiera riktlinjerna i större utsträckning då arrangörernas förutsättningar är olika och tillika
verksamheterna. Därför behöver varje arrangör göra egna riskbedömningar utifrån de förutsättningar som nu
finns.
För att inte belasta sjukvården mer än nödvändigt, eller utsätta personer för onödig risk genom att uppmana
dem att uppsöka läkare, har vi tagit bort krav på läkarintyg vid avanmälan till våra arrangemang. Det kan säkert
innebära att vissa deltagare väljer att utnyttja detta, men det är inget vi kan förutsätta. Vi uppmanar arrangörer
att lita på att deltagare som avanmäler sig gör det med goda avsikter. Informera gärna deltagare att avanmäla
sig i så god tid som möjligt för att underlätta för er som arrangörer.
Vi rekommenderar också att arrangörer tar ställning till hur man vill gå tillväga vid avanmälan eller inställd
verksamhet. I paragraf 15 om force majeure finns det olika tänkbara scenarion där arrangören kan välja om
man vill betala hela eller delar av anmälningsavgiften. Vi vill också uppmana till att se solidariskt på reglerna,
med tanke på allas utsatthet i denna situation. Med det menar förbundet att försöka betala tillbaka så mycket
till deltagarna som är möjligt, utan att för den skull äventyra klubbens ekonomi.
Vi kan gynnas av Brukshundklubbens verksamheter
Tänk också på att vid utomhusaktiviteter verkar smittorisken vara betydligt mindre. Eftersom
Brukshundklubben erbjuder detta i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva utomhusverksamhet för
att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt.
Om arrangörer väljer, efter riskbedömning, att genomföra sin verksamhet vill förbundet ge följande
rekommendationer som baserar sig på information från Folkhälsomyndigheten.
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Om du själv känner av symptom eller är orolig för smitta så avstå att delta i aktiviteter
Var noga med hygienen och ha lite tvål och våtservetter med dig alternativt handsprit
Om du är arrangör av ett prov eller tävling där det ingår hantering av föremål, se till att det finns lite
två och våtservetter alternativt handsprit som tävlings- eller provledaren använder mellan momenten
där föremål används
Undvik att ta i hand
Undvik att röra ansiktet tills du haft möjlighet att rengöra händerna
I vår verksamhet håller vi normalt avstånd mellan varandra då vi mestadels har en hund i kopplet så de
rekommenderade 1,5 - 2 meter uppfylls
Se till att fikat serveras utomhus.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en
riskbedömning.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationtill-arrangorer-av-evenemang/
Vi hoppas att detta ska vara en hjälp i ert arbete framledes. Tillsammans försöker vi göra det bästa av denna
olyckliga situation!
Med vänliga hälsningar
Svenska Brukshundklubbens verkställande utskott gnm.
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Kommunikationsansvarig
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