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C-ordet – det snart onämnbara, som vi alla är så less på sedan länge nu. Alltjämt påverkar det vår 

vardag och fortfarande kan man bara sia över hur det blir framöver. Tas rätt beslut, är åtgärderna för 

överdrivna eller har det agerats för lite och sakta? 

Vi har som förening – oavsett vad våra olika medlemmar som individer tycker och tänker - att 

förhålla oss till de rekommendationer och åtgärder som dels våra myndigheter föreskriver, men 

också hur de tolkas av vårt riksförbund Svenska Brukshundklubben samt överordnade Svenska 

Kennelkubben. 

SKK´s beslut och ställningstagande finner ni på deras samlingssida https://www.skk.se/sv/skk-och-
covid-19/ med senaste infon HÄR . SBK, som i sin tur förhåller sig till SKK´s regler och 
rekommendationer har samlat sin info på sidan https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-
oss/coronapandemin/. 

Begränsningarna är i korta drag max 50 personer och bara verksamhet av ”regional” karaktär. Det 
senare innebär att varken tävlande eller funktionärer bör resa för att delta i tävling. Verksamheten 
ska inte heller använda sig av funktionärer som är i riskgrupp. 

Det innebär i korta drag att mycket av vår lokala verksamhet, som t ex kurser, kan fortgå. Förutsatt 
förstås att alla 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 bör om möjligt också hållas 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. 

Tyvärr blir tävlingssituationen för oss öbor fortsatt begränsad pga den centrala rekommendationen 

att varken tävlande eller funktionärer bör resa. 

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!               
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Behöver vi stänga till klubbstugan nu? 

Nej, om avstånd kan hållas får klubbstugan användas. Men gemensamma samlingar eller fika kan 

också väljas att hållas ute. Ha den gärna upplåst under kurstillfällen så att toalett kan nyttjas, samt 

möjlighet att tvätta händer ges. Även försäljning från köket är OK – men håll avstånd i kön      ! 

Får vi ha fler kurser igång samtidigt på klubben? 

Ja - 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 är inte heller några 

problem. 

Kan tävlingar genomföras? 

Ja – om ”regional prägel” kan hållas, och max 50 personer (inräknat tävlande, funktionärer och 

publik) 

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 


