
Information gällande SWBs bedömningar med anledning av 
Coronapandemin 
Med anledning av den rådande situationen gällande coronavirus (COVID-19) har SWB beslutat att 
förlänga bedömningsterminen fram till och med den 6 september. På det sättet kan de föreningar 
som inte har möjlighet att genomföra bedömningar under vår/försommar flytta sina bedömningar till 
senare i år. Förutsättningarna hos våra regionala föreningar är olika och ett beslut som är rätt hos en 
förening behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan. De föreningar som så önskar kan tills 
vidare genomföra sina planerade bedömningar som planerat, med tillägget att samtliga bedömningar 
ska vara publikfria evenemang om inte smittläget förbättras avsevärt. Situationen kan naturligtvis 
komma att ändras och anpassas beroende på hur smittläget utvecklas i Sverige. Vi följer 
händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer att anpassa åtgärder och beslut utifrån 
myndigheternas rekommendationer. Samtliga regionala föreningar uppmanas att göra en 
riskbedömning för arrangemanget genom att använda den riskbedömningsblankett som finns 
tillgänglig via Folkhälsomyndighetens hemsida innan beslut tas om genomförande eller ej: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbe
domning-evenemang-sammankomster.pdf  SWB rekommenderar att Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer följs vid alla arrangemang. Vi uppmanar våra regionala föreningar att vara tydliga med 
information i sina egna kanaler om och när de avser genomföra sin/-a bedömning/-ar. Rådet till 
deltagare är att kontakta sin regionala förening direkt för att få besked om status för den bedömning 
som är aktuell för dem och att hålla sig uppdaterad om förändringar via SWBs och de regionala 
föreningarnas informationskanaler. 

Till skillnad från ridtävlingar är SWBs bedömningar arrangemang där ett mycket begränsat antal 
hästar och människor är aktiva på plats samtidigt, vilket generellt innebär en lägre smittrisk än vid 
ridtävlingar. 

Rekommendationer till de föreningar som väljer att genomföra årets 
föl- och unghästbedömningar 
Vid alla bedömningar ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man skyddar sig själv 
och andra från smitta följas: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ och 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/. 

Alla föreningar och uppbokade domare rekommenderas att hålla kontinuerlig kontakt med varandra 
inför bedömningarna, för att stämma av så tidigt som möjligt om domaren vill avboka eller om 
föreningen vill ställa in sin bedömning. 

För att minimera smittspridningen ger SWB följande rekommendationer:  
 Gå ut med rekommendationer att inte fler personer än nödvändigt följer med vid visning av häst, inte 

fler än 3 personer per häst/sto med föl. 
 Domarna själva skriver protokollen för att undvika för nära kontakt mellan domare och sekreterare.  
 Avsätt några extra minuter per ekipage. Dels för att ge domaren tid att skriva protokoll, dels för att ge 

möjlighet till mindre interaktion mellan deltagare vid in/utsläpp samt på framridning och andra 
gemensamma ytor. 3 ekipage per timme är en rekommendation vid unghästbdömningarna. 



 Att samtliga bedömningar är publikfria evenemang. Några föreningar kommer att visa web-tv från 
evenemanget, det är också enkelt att Live-sända via föreningens egen Facebook-sida. Tipsa 
intresserade om det. 

 Erbjud ej kafeteria eller servering. 
 Erbjud ej övernattning/uppstallning över natt och avråd ekipage som kommer från andra regioner än 

er egen för att inte uppmuntra onödigt resande. 

Vi följer aktivt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och skulle smittläget förändras kommer 
råden att uppdateras.  

 


