Tävling 2021
För att vi ska köra tävlingar under rådande omständigheter på grund av Covid -19 så har FS tagit fram
några punkter som varje sällskap ska tänka igenom innan tävlingar genomförs. Sällskapen får gärna
lägga till fler punkter. FS har utgått från de riktlinjer/krav som regering och olika myndigheter tagit
fram. Sällskapen ska dessutom planera så ett gott djurskydd bibehålls.
1. Hur säkerställer ni att ni följer samtliga lagar, riktlinjer, rekommendationer mm. både
nationellt och regionalt?
2. Hur många lopp anser ni att ni kan bjuda in till och ändå kunna bibehålla en smittsäker
tävling, samt hur och vilka funktionärsposter räknar ni med?
3. Hur säkerhetsställer ni att det inte blir fler än maxantalet personer totalt som får vistas på
plats samtidigt.
4. Finns det plats för alla bilar? Det ska vara ett säkert avstånd mellan varje bil, minst 2 meter.
5. Går det att skylta tydligt, håll avstånd, mm.
6. Kan ni hålla toaletter och andra allmänna ytor rena under dagen så att smitta inte sprids?
7. Har ni bra möjligheter för att tvätta händer med tvål och vatten samt kan ni tillhandahålla
handsprit?
8. Veterinärbesiktning, vägning, ID-märkningskontroll mm. ska hållas utomhus. Kan det ordnas
på ett bra sätt, så att det är lätt att hålla rent, lätt att hålla avstånd, samt säkert för
hundarna.
9. Vid fikaförsäljning, vad gäller i er region?
10. Hur ansvarar ni för att folk inte samlar ihop sig för tätt även utanför banan, tex. vid staketet,
vid bilarna, mm.

Om ni i ert sällskap anser att ni kan genomföra tävling på ett säkert och riskfritt sätt, skicka in en
redogörelse utifrån punkterna ovan för hur era tävlingar kommer att gå till. Utse även en
kontaktansvarig för att punkterna följs under tävlingsdagen, namn på den personen, detta skickas till
shcf@shcf.se
Innan tävling ska även en egenkontroll av banan enligt checklistan göras och skickas in till
shcf@shcf.se

