Äntligen, prov och tävlingar öppnas igen!
Regeringen har nu beslutat om lättnader i begränsningsregeln och SKK har anpassat sina
rekommendationer utifrån det. Upp till 100 personer kommer att få vistas på samma plats
vid utomhusarrangemang, vilket innebär att och freestyletävlingar utomhus kommer att
kunna genomföras igen.
Inomhustävlingar bör undvikas men om det inte är fler än åtta personer som samlas
samtidigt på samma plats kan dock verksamhet inomhus genomföras. Om detta sker ska
riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor
hänsyn ska tas till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
Svenska Hundfreestyleklubben beslutade 20 maj, utifrån nu gällande begräsningar från
Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben, följande:
• Freestyletävlingar öppnas från och med den 1 juni 2021.
• Arrangörer ges möjlighet att öppna upp sina tävlingar för anmälan omgående.
• Det är arrangörens ansvar att beakta eventuella lokala restriktioner.
• Den enskilda funktionären fattar beslut om huruvida hen känner sig bekväm att tjänstgöra.
• Generell dispens på 3 månader ges för att ansöka om genomförande av Freestyletävlingar
(gäller tills annat meddelas).
• Ansökan om tävling med kortare framförhållning än 3 månader skickas till och behandlas
av SHFKs Verkställande Utskott, mejla till sekreterare@shfk.se
Några saker som är viktiga att tänka på i samband med prov och tävling:
• Gör en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens protokoll så att ni har säkerställt att ni
fått med alla delarna.
• För de klasser som lockar många deltagare kan ni som arrangörer behöva begränsa
deltagarantalet.
• Var noga med att det finns goda möjligheter att tvätta händerna.
• Ha gärna handsprit på plats.
• Tävlande och funktionärer kan med fördel använda munskydd
• Se till att det går att hålla avstånd.
• Undvik fysisk kontakt.
Observera att detta beslut kan komma att ändras då vi hela tiden anpassar oss efter
Folkhälsomyndighetens riktlinje. Men vi håller tummarna för att vi ska få en härlig sommar
och höst med massor av möjligheter att starta på tävling med våra älskade hundar. //
Svenska Hundfreestyleklubben

