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§ 89 INSTÄLLANDE AV SM I BRUKS, IGP OCH MONDIORING
Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att
motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i
samhället, riskgrupper och äldre.
Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan
tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning. Länk till
fullständig text finns här.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som
slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.
Utöver det har SKKs centralstyrelse uttalat att ingen klubborganiserad verksamhet
ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Det gäller även företag
och organisationer som har avtal med SKK eller en SKK-ansluten klubb om att
arrangera prov, tävlingar eller beskrivningar. Slutdatumet är initialt satt till 31 maj
2020.
Som en följd av detta tog SBK:s Förbundsstyrelse ett beslut den 31 mars om att ställa
in prov- och tävlingsverksamhet fram till initialt 31 maj 2020. Detta påverkar av
naturliga skäl tävlingsverksamheten och i förlängningen mästerskapsarrangemang.
Representanter från FS har, vid ett telefonmöte mellan arrangören för årets SM i
bruks, IGP och mondioring samt representanter för berörda utskottsgrupper,
diskuterat situationen och olika vägar för hantering.

Flytt av arrangemanget inom detta år

Ej genomförbart då det ej går att säkerställa att anläggningen är tillgänglig samt att
tilltänkta marker för fältproven är upptagna av jakt. Går ej heller att genomföra sent
på året då risken för snö alltid finns.

Genomföra arrangemanget utan publik

Ej genomförbart då budgeten för mästerskapet är lagd utifrån en publiktillströmning
som klart överstiger de allmänna råden.

SM/VM-kval

FCI board of commission beslutade den 7 april 2020 att ställa in årets VM i IGP 2020
vilket skulle gått av stapeln i Nederländerna i september.
FS konstaterade, utifrån rapportering från ovanstående möte samt en genomgång av
den riskbedömning som föreslås av Folkhälsomyndigheten (Bilaga 1), att det är
orimligt att begära av arrangör och utskottet att SM i bruks, IGP och mondioring
genomförs 2020. Arrangören önskar utöver detta också ett besked inom kort för att
kunna avboka anläggning, hotell samt de försäljare som preliminärt kontaktas.
FS beslutade att ställa in SM i bruks, IGP och mondioring 2020 i Jönköping och, som
en följd av detta i kombination med FCI:s beslut att ställa in IGP-VM i
Nederländerna, även ställa in SM-/VM-kval i Sollefteå i juli.
FS beslutade efter inrådan av berörda utskottsgrupper att kvalperioden inför
nästkommande SM löper vidare så att den kommer att omfatta två år och avslutas 60
dagar innan mästerskapet 2021. Erhållna kvalplatser till vinnande ekipage 2019
behålls.

Justeras: ordförande

Justerare:
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FS beslutade vidare att fastställa att Smålandsdistriktet blir arrangörer för SM i
bruks, IGP och mondioring 2021.
FS beslutade vidare att Daladistriktet, som innan detta var arrangörer av nästa års
SM, får arrangemanget för SM i bruks, IGP och mondioring 2022.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

OBSERVERA: Alla beslut och rekommendationer diskuterade ovan kan komma att
ändras beroende på utvecklingen av smittspridningen i samhället och därav följande
beslut och direktiv fattade av Folkhälsomyndigheten, Regeringen med flera.
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Justeras:
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Bilaga 1
Folkhälsomyndighetens riskbedömningsprotokoll
Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget
eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten
genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska
riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.
Riskfaktorer
Stort antal deltagande

Ja

Nej

X

Ej genomförbart, fastställt i
regelverk

X

Domare och figuranter till
mondioring finns inte att tillgå
i Sverige

X

Går troligtvis ej att undvika då
vård och omsorg sysselsätter
en stor del av Sveriges
befolkning

X

Många av våra aktiva såväl
funktionärer som tävlande är
över 70 år. I ett stort antal
personer som kan komma
ifråga finns säkerligen personer
i andra riskgrupper.

Internationellt deltagande

Deltagare med samhällsviktiga arbeten
(t.ex. personal från vård och omsorg)

Deltagare som riskerar allvarligare
sjukdom (äldre)

Inomhusevenemang
Förutsättningarna för evenemanget
leder till nära kontakt mellan
deltagarna (storlek på lokal, typ av
aktivet etc.)

X
Kan gå att undvika då
momenten sker utomhus

X

Hygienåtgärder är inte tillräckliga
(tillgång till handtvätt,
handdesinfektion och städning)

X

Antalet toaletter är inte tillräckliga

X

Långvarigt (mer än några timmar)
evenemang

Justeras: ordförande

Riskreducerande åtgärder som
kan vidtas

Arrangemanget i sin
utformning är förlagt över tre
dagar.

X

Justerare:
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