Information till SBK Skaraborgsdistriktets
klubbar och medlemmar
År 2020 är ett år som kommer att gå till historien som ett väldigt speciellt år med många
restriktioner och med många uteblivna hundaktiviteter. SBK Skaraborgsdistriktet och
lokalklubbarna har ställt in både planerade utbildningar, tävlingar och andra evenemang på
grund av Covid-19. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att anpassa oss efter de regler som
myndigheterna har satt upp så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker. Förbundet
uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån
den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för
att göra en riskanalys. SKK har anpassat sina rekommendationer avseende antal personer till det
som gäller inom Riksidrottsförbundet. Anpassning gäller från och med 15 augusti. Varje person
som avser att delta på våra aktiviteter har ett stort personligt ansvar att skydda sig själv och
andra från smitta. Alla personer som känner sig sjuka, även om det bara är lätta symptom, och
oavsett ålder eller riskgrupp bör stanna hemma. Handsprit samt goda möjligheter till handhygien
finns på klubben. Man undanber sig publik för att hålla nere antal personer.
Mer information finns att hämta på sbk.se
Utbildningar
Med anledning av Covid-19 så har SBK Skaraborgsdistriktet valt att tills vidare ligga lite lågt
med utbildningar som i vanliga fall anordnas av oss.
Tävlingar kan genomföras
SBK kan arrangera tävlingar under förutsättning att SKK:s restriktioner följs. Varje person
som avser delta på tävling har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Det
åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en
riskanalys för varje enskild aktivitet. Vi är mycket positiva till de klubbar i distriktet som
under hösten anordnar olika prov och tävlingar och genomför dessa på ett föredömligt sätt
med hänsyn till de regler som gäller.
Vid utomhusaktiviteter är smittorisken betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder
utomhusaktiviteter i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på det för att
främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer kring idrottsverksamhet som
Brukshundklubbens verksamhet kan likställas med.
Kursverksamhet på Klubbarna
Vi har fått uppgifter frånt centralt håll, att antalet valpregistreringar under våren och
försommaren ökat. Här ser vi en möjlighet för klubbarna att fokusera på kursverksamheten och
om möjligt öka den. Detta också för att hålla ekonomin igång.

Medlemsmöte
Vi kommer EJ att genomföra något medlemsmöte i distriktets regi under hösten 2020 på
grund av Covid-19.

Ordförandekonferens
Distriktsstyrelsen planerar att genomföra en ordförandekonferens någon gång under
oktober månad. Kallelse kommer att skickas ut när datum och plats är bestämt. Vi hoppas
verkligen att alla lokalklubbar skickar sin ordförande eller annan av ordföranden utsedd
styrelsemedlem på denna konferens.
Stötta varandra
Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra. Peppa dina
klubbkompisar och uppmuntra bra initiativ. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din
hjälp.

