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Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av
prov, tävlingar och tester
Gäller från 6.8.2020
Godkända på Finska Kennelklubben 6.8.2020 (direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020)
I sin prov- och tävlingsverksamhet följer Finska Kennelklubben de riktlinjer som Finlands regering, Institutet för
hälsa och välfärd THL, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt
regionförvaltningsverken har gett.
Regionförvaltningsverkens senaste beslut:
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med
• fler än 50, men högst 500 personer 1–31.7.2020
• fler än 500 personer 1–31.8.2020
kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att
säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för
hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som utfärdades den 14 maj
2020.
Anvisningar som getts av undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd
I merparten av den prov- och tävlingsverksamhet som är underställd Finska Kennelklubben samlas färre än 50
personer. Kennelklubben rekommenderar att specialarrangemang, som följer myndighetsföreskrifter och
direktiv, tillämpas även i denna verksamhet.
Varje person, som deltar i ett prov, en tävling eller ett test, deltar i evenemanget på sitt eget ansvar.
Kennelklubben, evenemangets arrangör, provets, tävlingens eller testets funktionärer eller överdomaren är
inte ansvariga för eventuell exponering för coronavirus eller coronavirussmitta och inte heller för den skada
som orsakats av dessa.
I evenemanget får inte delta en person med symtom som kan förknippas med coronavirussmitta.
Arrangörer ska ha tillgång till kontaktuppgifter till alla personer som närvarat vid evenemanget. Det är skäl
att tänka på att ifall en enda person som närvarat vid evenemanget konstateras ha blivit utsatt för
coronavirussmitta, kan hälsomyndigheterna sätta samtliga deltagare karantän i två veckors tid.
Det rekommenderas att en person som tillhör riskgruppen inte deltar i evenemanget som domare, funktionär
eller hundförare.
MINST 1–2 METERS SÄKERHETSAVSTÅND BÖR IAKTTAS PÅ EVENEMANGET
Evenemanget bör i sin helhet arrangeras tillräckligt glest och med iakttagande av säkerhetsavstånd. Onödig
fysisk kontakt bör undvikas. Upprätthållandet av säkerhetsavstånd kan säkerställas till exempel genom
tillräckligt med personal som instruerar om detta, instruktiv skyltning och genom ankomst- och
indelningsarrangemang som förhindrar att det bildas långa köer.
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Provstället bör vara tillräckligt stort, så att säkerhetsavstånd kan iakttas till alla delar under hela prov-,
tävlings- eller testdagen.
Prov kan inte arrangeras i provformer där provets genomförande och provets karaktär förutsätter avstånd
som underskrider det säkerhetsavstånd som myndigheter föreskrivit. I andra provformer genomförs
moment som kräver närkontakt genom att säkerhetsavståndet iakttas, alternativt lämnas momentet helt
och hållet ogenomförd.
Domaren och funktionärer bör hålla säkerhetsavståndet till andra personer. De skakar inte hand med
någon på evenemanget.
SÄRSKILD HÄNSYN BÖR FÄSTAS VID HYGIEN
Provets, tävlingens eller testets arrangör bör fästa särskild hänsyn till funktionärernas och deltagarnas trygghet.
Kennelklubben rekommenderar att endast personer som är nödvändiga för evenemangets genomförande
närvarar vid evenemanget.
På provplatsen bör finnas möjlighet att rengöra händerna och handsprit bör finnas lätt tillgängligt. Hundföraren
granskar hundens mikrochip själv med arrangörens avläsare, och funktionären eller domaren granskar
chipkoden från apparaten. Ifall domaren eller funktionären använder chipavläsaren rekommenderas det att
såväl domaren som hundföraren använder engångsandningsskydd. Arrangören bör se till att apparaten
desinficeras efter varje användare. Lika görs till samtliga redskap som används på evenemanget. Gemensamt
bruk av redskap bör dock i mån av möjlighet undvikas.
Det rekommenderas att tävlande förbereder sig med egen matsäck. Om mat serveras på evenemanget bör
detta ske genom avhämtning och utan en cafeteria. Det rekommenderas att deltagarna hämtar eget
dricksvatten med sig för att undvika extra gång till tappställen för dricksvatten.
Man bör i synnerhet se till tappställenas och toaletternas hygien och gång till dessa bör ordnas
så öppet som möjligt.
EVENEMANGET KAN AVBRYTAS OM ANVISNINGARNA INTE FÖLJS
Ifall de direktiv som getts inte iakttas, har överdomaren rätt att avbryta provet, tävlingen, testet eller
provomgången samt avlägsna en person, som inte följer direktiven.
ANNAT
På grund av pandemiläget kan domare och funktionärer, om de så önskar, ställa in sina tjänsteuppdrag på
evenemang utan konsekvenser. Denna rätt gäller fram till utgången av år 2020. I en sådan situation bör
arrangören och personen i fråga sinsemellan komma överens om eventuella kostnader som redan uppstått,
så som rese- och logikostnader som uppstått för personen.
Evenemangets arrangör bör i mån av möjlighet meddela deltagare på förhand om dessa
specialbestämmelser.
Aktörer som har ansvaret för vissa prov, tävlingar eller tester, så som Suomen Agilityliitto, kan utarbeta mera
detaljerade direktiv, men dessa får inte strida mot gällande myndighetsföreskrifter eller Finska
Kennelklubbens direktiv.
Dessa anvisningar gäller tills vidare och kan uppdateras vid behov.

