Ystads Brukshundklubb – så
förhåller vi oss till Coronapandemin 2021
Styrelsen för Ystads Brukshundklubb följer utvecklingen nationellt och regionalt av
spridningen av Coronaviruset. Vi tar fortlöpande aktiv del av information, rekommendationer
och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten, MSB, Socialstyrelsens m.fl. andra berörda
myndigheter. Vi tar även del av de rekommendationer och beslut som fattas av våra
medlemsorganisationer såsom SBK/SKK/SAgiK.
För den senaste informationen hänvisar vi till SKK:s samt SBK:s hemsidor
där det finns information kring flera olika aspekter som rör vår verksamhet.
Nuvarande restriktioner gäller tillsvidare
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/
Med sammanvägning av ovanstående har vi utifrån våra förhållanden i Ystads
Brukshundklubb kommit fram till följande förhållningssätt:

Riskanalys
Genom en generell riskanalys av våra lokaler och marktillgång har vi kommit fram till att i
enlighet med nuvarande restriktioner från SKK så är det endast utomhusaktiviteter som får
bedrivas.
Klubbstugan och andra inomhusmiljöer ska inte nyttjas i samband med YBK aktiviteter.
Toaletterna kan nyttjas men här gäller god handhygien i vanlig ordning.
Vid varje aktivitet ska den/de som ansvarar för aktiviteten göra en enkel riskanalys och
vidta åtgärder i samråd med deltagande medlemmar för att förhindra smittspridning.

Generellt







stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
håll god handhygien
håll avstånd till andra
hosta och nys i armvecket
undvik att röra ögon, näsa och mun
aktiviteter endast utomhus, ingen fika eller samlingar inomhus

Träning
Träning i träningsgrupp sker utomhus. Ingen aktivitet, genomgång, fikastund eller dylikt får
ske i klubbstugan.
Antalet deltagare i träningsgruppen begränsas till högst 8 personer – samtliga
inräknade som finns i och vid gruppen.
Flera träningsgrupper kan finnas samtidigt på klubbens mark men stor aktsamhet ska visas.
Det ska då vara ett avstånd på minst 50 meter mellan respektive grupp.
Särskild försiktighet ska iakttas på parkeringen så att avstånd på minst 2 meter mellan
personer kan hållas om det finns flera fordon och medlemmar på parkeringen samtidigt.
Enskild träning kan ske med hänsynstagande till reglerna som gäller för gruppträning.

Kursverksamhet
Gruppen som deltar i kursen begränsas till högst 8 personer inkluderat
kursledare/instruktör, medhjälpare. Endast den som är anmäld på kursen får deltaga,
inga medföljande personer är möjligt.
Nuvarande restriktioner från SKK gäller tillsvidare När vi får nya besked vad som händer där
efter så anpassar vi kurserna därefter och ev. öppnar upp för fler deltagare/möjlighet till
medföljare.
Flera kurser och träningsgrupper kan pågå samtidigt på klubbens mark men stor aktsamhet
ska visas. Det ska då finnas ett avstånd på minst 50 meter mellan respektive grupp.
Särskild försiktighet ska iakttas på parkeringen så att avstånd på minst 2 meter mellan
personer kan hållas om det finns flera fordon och medlemmar på parkeringen samtidigt

Tävlingsverksamhet
Tävlingsverksamhet inom SBK är inställd tillsvidare. Detta finns att läsa på SBK:s hemsida ”
Den 26 februari gick Folkhälsomyndigheten ut med beslutet att från och med den 1 mars inte
tillåta tävlingsverksamhet under yrkesmässig elitnivå. För SBK innebär detta att den officiella
tävlingsverksamheten är fortsatt stängd.”
YBK arrangerar även agilitytävlingar och där är det Svenska Agility klubbens restriktioner
som gäller, följande finns att läsa på SAgiK:s hemsida: ” Agilityklubbens förbud mot att
arrangera officiella agilitytävlingar gäller fortfarande tillsvidare.”

Styrelsemöten / Medlemsmöte
Styrelsemöten hålls som planerat men sker på distans via Zoom.
Medlemsmöten 2021 – kommer utvärderas efterhand, detta finns att läsa på SBKs hemsida
”Under tidsperioden 2021-01-01 till 2022-04-01 gäller dispens från Brukshundklubbens
normalstadgar så att med rådande förutsättningar med covid-19 är normalstadgarnas
stipulerade antal medlemsmöten som anges i stadgarna underställda det ansvar vi alla har att
följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Kennelklubbens råd och uppmaningar. Inställda
eller uppskjutna medlemsmöten är med anledning av detta sanktionerat”

Frågor, funderingar och förslag
Styrelsen tar tacksamt mot frågor, förslag eller funderingar som du som medlem kan ha.
Mejla oss på ordforande@ystadsbrukshundklubb.se
Reviderat 2021-03-18. Dokumentet kommer uppdateras efterhand som ny information finns att ge.

