
Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben Ser brevet konstigt ut, klicka här.

SKK.SE | DELA | AVPRENUMERERA

Bästa medlemmar 
Coronakrisen fortsätter att påverka oss i både stort och smått. Jag tycker att det är mycket
tråkigt att vi inte kan träffas med våra hundar på det sätt som vi är vana vid. Jag vet att det
är många som har hundar som de skulle vilja kunna ställa ut och få bedömda. Att inte
kunna få sin tilltänkta avelshund bedömd eller att få visa sin nya junior är naturligtvis
väldigt tråkigt och frustrerande. Att inte heller få träffas och umgås, med och runt våra
hundar, känns också mycket tråkigt. Många av oss upplever också en helt ny vardag med
arbete och möten som i stor utsträckning sker med digitala hjälpmedel vilket ytterligare
spär på isoleringskänslan.

Mindre arrangemang tillåts från 1 juni
Stora utställningar och tävlingar kräver oftast lång framförhållning. Centralstyrelsen (CS)
har gjort bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under
sommaren och det kräver att CS redan nu måste lämna besked om hur utställnings- och
tävlingsverksamheten ska kunna hanteras för sommarmånaderna. I det senaste
sammanträdet med CS, genomfört som digitalt möte, togs beslut om klubbverksamheten
från och med 1 juni. Ett av besluten var att ställa in alla länsklubbsutställningar till och med
31 augusti. Skälen till detta ställningstagande är att dessa utställningar kräver lång
framförhållning och samlar tusentals deltagare. I övrigt blir huvuddraget i beslutet att vi
anpassar SKKs verksamhet till de regler som gäller i samhället. Det gäller att inga
offentliga tillställningar med fler än 50 personer är tillåtna, detta inkluderar naturligtvis
också arrangörens funktionärer. CS menar också att de aktiviteter som kommer att göras i
huvudsak är av lokal natur med en begränsning av resande till aktiviteten och
företrädesvis utomhus. Folkhälsomyndigheten uppmanar fortfarande till att vi ska undvika
fester och kalas, att vi bara ska resa om det är nödvändigt, hålla avstånd och tvätta
händerna. Till detta kommer rådet att de som är över 70 år ska begränsa sina sociala
kontakter och undvika platser där människor samlas. 

Personligt ansvar och eget omdöme
Vid en chatt på Facebook svarade vår vd Ulf Uddman och SKKs tävlingschef Kjell
Svensson på frågor om vår verksamhet. Det var ett mycket stort intresse och en stor
mängd frågor ställdes, allt från stora frågor om svenska mästerskap till personliga frågor
om hur enskilda personer ska kunna genomföra ett BPH trots hög ålder, eller långt
avstånd. Det är svårt för CS att i sina riktlinjer ge instruktioner som kan tolkas in i varje
individuell situation. Det finns alltid ett behov av att hänvisa till personligt ansvar och eget
omdöme. Jag tycker att man hittar bra råd och instruktioner om just detta på
Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besparingsåtgärder
Vid sitt sammanträde togs också beslut om att göra rätt stora besparingar. Detta dels för
att intäkterna till SKK minskar eftersom intäkter från utställningar inte kommer in, men
också för att rusta om coronakrisen blir långvarig. SKK har inte behövt göra några
neddragningar på personalsidan ännu, men samtliga konsultavtal på IT-sidan är
uppsagda. Jag hoppas verkligen att vi inte tvingas till att göra några åtgärder på
personalsidan, all personal har arbete att göra och alla behövs.

Stor efterfrågan på valpar
Jag skrev i mitt förra brev att registreringssiffrorna är bra. Jag får signaler om att trycket
efter valpar i vissa raser är långt mycket högre än valpar som är finns att sälja. Jag tror att
den höga efterfrågan vi just nu ser dels beror på att många som vistas längre perioder i
sina hemmiljöer tycker sig ha mer tid för en hund, och dels på att det reserestriktioner som
nu gäller gör det svårt att föra in hundar till landet, vare sig på ett lagligt eller olagligt sätt.
Trots att vissa blandraser får uppmärksamhet, bland annat genom kronprinsessparets val
av hund, så kommer SKK att kunna behålla sin, i internationell jämförelse, mycket höga
marknadsandel.

Långvariga restriktioner
Att coronapandemin skulle dra ut på tiden har vi nog alla förstått, och visst skulle vi väl
vilja veta när allt kan gå tillbaka till det normala igen. Jag hörde häromdagen förre
statsepidemiologen Johan Giesecke säga att han tror att nuvarande restriktioner kommer
att gälla över sommaren, och Folkhälsomyndighetens råd som jag skrev om gäller till den
31 december. 

Hunden skänker glädje i tillvaron
Jag tillbringar mycket av min tid bakom en skärm för möten och arbete, men utan den
stimulans som fysiska möten med människor utgör. Jag är väldigt glad över att ha en
hund, Heffa, som vi kan ta långa promenader med i dessa vårdagar då jag får motion och
Heffa får röra på sig och träffa andra hundar eller spåra i naturen.
Ta hand om er, era nära och kära och era hundar!

Ta hand om er, era nära och kära och
era hundar!

Pekka Olson
Ordförande i Svenska Kennelklubben

Mer information på webben 
SKKs centralstyrelse och kansliets ledningsgrupp följer noga utvecklingen kring covid-
19 och kommer att ta nya beslut när behov uppstår. Den senaste information hittar ni
på vår webbplats.

www.skk.se/covid19
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