
23/12-21: Covid-19 uppdatering gällande Lidköping Brukshundklubbs 

fortsatta verksamheter. Nedan gäller tills vidare. Om SKK/SBKs 

riktlinjer ändras påverkar det vår verksamhet också. Håll utkik 

på hemsidan/Facebook samt att vi kommunicerar via mail till 

alla våra medlemmar när viktiga förändringar sker.  

 

Här kan du hålla dig uppdaterad via vår huvudorganisation (SKK): https://www.skk.se/sv/skk-och-
covid-19/ och SBK: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ 

Fr o m 23/12 ställs alla prov, tävlingar, utställningar och beskrivningar in som sker inomhus och 

samlar fler än 20 deltagare. Vi har fortsatt ett ansvar att vara rädda om varandra och hålla avstånd 

och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 

har gjort/gör riskanalys för varje aktivitet.  

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av 
covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att 
smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till 

personer i riskgrupper. " - Folkhälsomyndigheten 

Styrelsen i Lidköpings Brukshundklubb har tagit följande beslut baserat på SKK och SBKs riktlinjer  

fr o m 23/12-21 som gäller tills vidare: 

 Våra gemensamma träningar utomhus (träningstävling 

lydnad/bruks, allmän träning, skotträning, öppet hus) 

fortsätter som vanligt. 

 Öppna träningar som håller till i vår inomhuslada (agility, 

specialsök, lydnad, bruks, IPO-R och rallylydnad) ser till att 

hålla avstånd och att inte vara fler än 20st. Var extra 

försiktiga vid träning inomhus. 

 Köket kommer vara öppet som vanligt. Vi håller avstånd 

och är rädda om varann.  

 Planerade kurser fortsätter som vanligt.  

 Möten hålls med fördel digitalt. 

 

Har du frågor maila ordförande Caroline Ringholm, ordforande@lidkopingbk.se 

Lägg gärna ut filmer i våra Facebookgrupper, skryt, be om tips, ge tips, och ha kul med era hundar! 

Och var fortsatt rädda om varandra  

 

/GOD JUL alla medlemmar önskar styrelsen Lidköpings Brukshundklubb 

2021-12-23 
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