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Just nu kretsar mångas tankar och frågor om Corona-viruset och hur det påverkar oss, både nu och 

hur det blir framöver. Det senare är det ingen som säkert vet och det känns som om samhället delas 

upp i dem som tycker att åtgärderna är överdrivna mot de som tycker att det ageras för lite och 

sakta. 

Vi ställer oss i nuläget officiellt däremellan – vi förhåller oss till de rekommendationer och åtgärder 

som dels våra myndigheter föreskriver, men också hur de tolkas av vårt riksförbund Svenska 

Brukshundklubben. 

I fredags kom nya riktlinjer från SKK´s centralstyrelse ”att ingen klubborganiserad verksamhet ska 
genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där 
högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande 
personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller från den 27 mars till 
och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.” I sin helhet kan det läsas här 
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/ 

Det innebär i korta drag att mycket av vår lokala verksamhet, som t ex kurser, kan fortgå, om kursen 

är på max 10 personer inklusive instruktör och vi undviker inomhussamlingar. Detta förutsatt att alla 

också förstås tar sitt ansvar och håller sig hemma då de drabbas av luftvägsinfektioner, även i form 

av lindrig snuva och hosta. Samt är extra noga med handtvätt. Till vår fördel står att vi har mycket 

utomhusaktivitet och tack vare våra hundar ofta ett naturligt ”säkerhetsavstånd”. Fika och 

diskussioner ska man utifrån detta välja att också hålla utomhus. 

De som tillhör riskgrupp och inte bör delta i sociala aktiviteter ska förstås se till sitt bästa, och 

erbjudas ersättning för eventuellt erlagda avgifter. 

SBK tog idag ¼ beslut att under samma period ställa in officiella prov och tävlingar – se riktlinjer från 

SBK som gavs ut idag här: 

https://www.brukshundklubben.se/documents/1_startdelen/7_om_oss/Corona/20200331_StallaTav

lingar_riktlinjer.pdf 

SBK har centralt gett ut lite handfasta råd till medlemmar vilka kan läsas här: 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/rad-

till-arrangorer-och-medlemmar-med-anledning-av-covid-19/ 

Tidigare riktlinjer, som ännu innehåller en del giltiga tips även om riktlinjerna skärpts kan läsas här 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/nya-

riktlinjer-med-anledning-av-corona/ där det också står lite tankar kring arrangemang och avgifter i 

samband med dessa. 

Situationen kan förstås komma att ändras framöver och riktlinjerna får omprövas allteftersom. 

Ta ansvar för er egen och andras hälsa och var rädda om varandra!                     /Styrelsen 
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Behöver vi stänga till klubbstugan nu? 

Vi har gjort tolkningen att vi inte ska använda klubbstugan för gemensamma samlingar eller fika. 

Däremot att det är OK att ha den upplåst under kurstillfällen så att toalett kan nyttjas, samt ger 

möjlighet att tvätta händer. Även försäljning från köket kan lösas om så önskas, men med en i taget i 

köket, engångsmuggar och ”styckförpackat fikabröd”. Men gärna medhavd egen fika! 

Får vi ha fler kurser igång samtidigt på klubben? 

Vi har gjort tolkningen att det kan lösas eftersom bruksplanen är stor och det också går att vara på 

bortre planen (agilityplanen). Tänk på att sprida ut er på våra stora ytor och hålla isär grupperna. Att 

använda samma parkering ska inte vara något problem, men undvik att samlas och småprata mellan 

grupperna på parkeringen och kliva ut alla precis samtidigt. Om möjligt olika samlingstider! 

Kan mindre tävlingar genomföras? 

SBK´s genomgång och egna riktlinjer idag blev tydliga – inga officiella prov/tävlingar, men mindre 

MH/MT- Se länk tidigare från SBK. 

Behöver handskar användas för hantering av material? 

Det är inte nödvändigt. Vanlig handhygien räcker. 

Behöver klubbstugan förses med handsprit? 

Tvål och vatten är (minst) lika effektivt mot detta virus som handsprit. Handsprit är ff a ett alternativ i 

situationer där korrekt handtvätt inte kan utföras. 

Ska städrutinerna i stugan ändras? 

Genom att iaktta de basala hygienrutinerna enligt nedan skyddar man både sig själv och andra. Då 

det är lätt att glömma sig och av misstag vidröra ansiktet skadar det inte att tänka extra på rengöring 

av s.k. ”tagytor” (dörrhandtag m.m.). Här är handsprit inte optimalt, och inte heller rengöring med 

sprayer. Använd rengöringsmedel och gnid mekaniskt. 

Glöm inte! 

Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna 

ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har 

möjlighet till handtvätt.  

Hosta och nys i armvecket! Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar 

du små droppar med smittämnen från att spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid 

pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna. 

Undvik att röra ögon, näsa och mun! Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta med tvål 

och vatten för att få bort smittämnen. 

Stanna hemma när du är sjuk! Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra. Den 

som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med 

två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktivitet ska man gå hem direkt. 

/Styrelsen 


