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Klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 

SENAST UPPDATERAD DEN 10 JUNI 2020 

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras 
inom SKK-organisationen under sommaren och början av hösten 2020.  

Vid sitt möte den 9 juni tog Centralstyrelsen åter upp frågan om klubborganiserad 
verksamhet som planeras att genomföras under sommaren och början av hösten 
2020.  

Vid mötet togs följande uttalande: 
CS oro för pandemin är fortsatt väldigt stor. För att värna om medlemmarnas liv och 
hälsa står CS kvar vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och 
på vilket sätt. 
 
Även om Folkhälsomyndigheten har justerat sina rekommendationer gällande resor 
inom landet ser inte CS att resor till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i 
andra delar av landet i dagsläget är nödvändiga. 
 
Därför står CS kvar vid sin strikta inställning till dessa resor. Detta bland annat utifrån 
att många aktiva tillhör olika riskgrupper. 
 
CS anser att olika typer av uppfinningsrika lösningar för att kunna genomföra 
verksamheter ska undvikas. Detta då de kan anses vara i gränszonen utifrån det syfte 
som de utfärdade restriktionerna har för att hindra smittspridning av Covid-19. 
 
En utställning, tävling, prov eller beskrivning är att anse som en offentlig tillställning 
och tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som närvarar vid 
tillställningen inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där 
samtidigt eller inte. 
 
Gällande personer som tillhör olika riskgrupper för Covid-19 är det CS inställning att 
deltagande bör undvikas och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa 
myndighets rekommendation. 
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Gällande funktionärer vid utställning, prov, tävling och beskrivning så är det 
arrangerande klubbs ansvar att inga funktionärer som tillhör någon riskgrupp anlitas. 
 
CS har beslutat att ställa in samtliga länsklubbsutställningar till och med 30 september 
2020. Den tidigare utfärdade dispensen gällande begränsningsregler för deltagande 
förlängs att gälla till och med 31 december 2020. 
 

Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör 
bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren 
och början av hösten och beslutade därför följande: 

Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 30 september 2020 
 Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att 

upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar. 

 

Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
 Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras. 

 I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än 50 deltagande personer. 

 Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än 
ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet. 

Verksamhet med färre än 50 personer 
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att 
verksamheten ska kunna genomföras: 

 Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deras 
riskbesdömningsverktyg hittar du här. 

 Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss 
verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, 
förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att 
närvara. Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som 
bevistar arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett 
om alla personer är där samtidigt eller inte. 

 Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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 Verksamheten ska ha en regional prägel. Undvik resor till andra delar av 
landet då denna typ av resor inte kan anses som nödvändiga. En bilresa på 
en till två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses 
godtagbara. 

 Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas.  

 
Det innebär bland annat att:  

o Avstånd ska hållas mellan närvarande personer. 
o Förutsättningar för god handhygien ska finnas. 

 
Personer som tillhör olika riskgrupper för Covid-19 

 Deltagande i verksamhet bör undvikas och det är ett personligt ansvar för var 
och en att följa myndighets rekommendation. 

 Det är arrangerande klubbs ansvar att inte anlita funktionär som tillhör någon 
riskgrupp 

Begränsa deltagarantalet 
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det 
förväntade antalet deltagande personer. 

För verksamhet som inte har befintliga bortlottningsregler har SKKs centralstyrelse att 
utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. 

Inga nationella mästerskap 
Centralstyrelsen har även uttalat att nationella mästerskap (SM) i olika prov- och 
tävlingsgrenar inte bör genomföras 2020 då gällande restriktioner gör det svårt att 
genomföra rättvisa kval-/uttagningstävlingar samt att ett nationellt mästerskap medför 
resor från andra delar av landet. 

Vad är inställt? 
Många evenemang ställs nu in i våra anslutna klubbar. Håll koll i respektive klubbs 
informationskanaler! Vi har inte möjlighet att lista allt som ställs in, men har här 
samlat inställda evenemang av övergripande karaktär. 

 

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/dispenser-for-klubbverksamheten/
https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installda-evenemang/
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Dispenser för klubbverksamheten 

SENAST UPPDATERAD DEN 10 JUNI 2020 

För att kunna genomföra verksamheter som utställningar, prov och tävlingar och 
samtidigt uppfylla regeringens förbud om folksamlingar har SKKs Centralstyrelse fattat 
ett beslut om dispens från gällande regelverk. Läs hela beslut nedan. 

Att i enlighet med SKKs stadgar § 9 mom. 3 Styrelsens uppdrag: ”Besluta om SKKs 
regler och riktlinjer samt ha rätt att bevilja dispens från dessa”, besluta om följande 
dispens från gällande regelverk för utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla 
från 1 juni 2020 till och med 31 december 2020. 
 
Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK delegerat huvudmannaskapet till 
en special- eller verksamhetsklubb: 
Respektive huvudman för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att 
besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna 
genomföras i enlighet med de direktiv som SKK/CS har utfärdat den 29 april 2020. 
 
Prov-, tävling- och beskrivningsverksamhet där SKK centralt innehar 
huvudmannaskapet: 
Respektive ansvarig kommitté har mandat att besluta om de begränsningsregler som 
behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med de direktiv som 
SKK/CS har utfärdat den 29 april 2020. 
 
SKKs Jakthundskommitté beslutade den 14 maj följande för de regelverk som 
kommittén ansvarar för: 
 

 Att endast rörliga viltspårprov får genomföras. Arrangerande klubb 
har möjligheten att avvisa deltagare som rest från annan del av landet. 

 Att arrangerande klubb har möjlighet att avvisa anmälan på grytanlagsprov 
och grytjaktprov, där deltagare rest från annan del av landet. 

 Att arrangör har möjlighet att avvisa anmälan på anlagstest i vildsvinshägn, 
där deltagare rest från annan del av landet. 

 
Utställningsverksamhet: 
I praktiken är det väldigt få specialklubbsutställningar som går att genomföra utifrån 
de direktiv som SKK har utfärdat, så länge som regeringens beslut om att begränsa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till maximalt 50 personer gäller. 
Därtill ska läggas SKKs rekommendation om att undvika resor från annan del av landet 
samt att personer ur riskgrupp inte bör närvara. 
I de fall arrangerande specialklubb efter genomförd riskanalys ändå gör bedömningen 
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att en utställning kan genomföras påtar sig specialklubben ansvaret för att SKKs 
direktiv följs. Om fler anmälningar än planerat kommer in som gör att klubben befarar 
att maxgränsen om 50 närvarande personer kan riskera att överträdas, ska 
bortlottning av anmälningar göras. 
 
Anvisningar: 
Begränsningen om maximalt 50 närvarande personer är ett förbud utfärdat av 
regeringen som ovillkorligen ska följas vid arrangemang inom SKK-organisationen. För 
att säkerställa att så sker ska arrangerande klubb vid sin riskanalys, inför beslut om ett 
arrangemang ska genomföras eller inte, planera för att ha god marginal till att uppnå 
denna gräns. Det är alltså viktigt att göra en så noggrann bedömning som möjligt där 
verksamhetens förutsättningar gällande antal hundägare, förare, familjemedlemmar, 
funktionärer, publik m.fl. vägs in. 
 
Special- eller verksamhetsklubb som är huvudman för respektive regelverk kan utfärda 
geografiska begränsningar som till exempel att endast lokalklubbens medlemmar har 
rätt att delta på en viss verksamhet. I dessa fall är det av största vikt att det framgår vid 
utannonsering av verksamheten. 
 
Ytterst är det alltid den enskilda personens ansvar att följa SKKs rekommendation om 
att undvika resor från annan del av landet. Vid de gränsdragningsproblem som uppstår 
rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val. 
 
Vid införande av eventuell begränsningsregel kan förarens hemvist vara en parameter 
för att undvika resor från olika delar av landet. Viktigt att detta framgår av 
utannonseringen. 
  
Gällande deltagande av personer ur olika riskgrupper så är det endast i rollen som 
funktionär som arrangerande klubb har ansvaret genom att inte anlita funktionärer ur 
riskgruppen. 
 
I övrigt är det ett personligt ansvar för var och en att följa SKKs rekommendationer.. 
 
Se vidare utdrag ur CS protokoll 4/2020 § 48 d). 
 
CS beslut fattades per capsulam den 12 maj 2020. 
 

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

