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Tävlingsprogram	  

I	  dagsläget	  administreras	  alla	  officiella	  (samt	  många	  inofficiella)	  Agilitytävlingar	  i	  SBKs	  
tävlingsklient	  SBK	  Tävling.	  Fr.o.m.	  den	  1	  juli	  2014	  övertog	  Svenska	  AgilityKlubben	  (SAgiK)	  
ansvaret	  från	  SBK	  för	  att	  administrera	  Agilitytävlingar	  Fr	  o	  m	  1	  januari	  2016	  kommer	  ett	  nytt	  
system	  framtaget	  av	  Evry	  att	  hantera	  anmälan	  och	  tävlingar	  

SAgiK	  har	  utsett	  en	  Tävlingskommitté	  som	  kommer	  ha	  ansvaret	  för	  alla	  Agilitytävlingar	  och	  
kommer	  då	  godkänna	  tävlingsperioder,	  besluta	  om	  dispenser	  etc.	  

Ansökningsperioder	  	  
Nya	  ansökningsperioder	  för	  Agilitytävlingar	  har	  beslutats	  per	  2014-‐05-‐03	  och	  kommer	  att	  gälla	  
från	  och	  med	  2014-‐07-‐01.	  	  	  

Tävlingsperiod	   Ansökt	  i	  SBK	  
Tävling	  senast	  

Perioden	  Godkänd	  av	  
Tävlingskommitén	  

januari-‐mars	   30	  juni	   31	  juli	  

mars-‐juni	   30	  september	   31	  oktober	  

juli-‐september	   30	  december	   31	  januari	  

oktober-‐december	   30	  mars	   30	  april	  

Ändringar	  i	  Tävlingsprogrammet	  
Innan	  Tävlingsprogrammet	  är	  fastställt	  för	  en	  viss	  period	  går	  det	  bra	  för	  klubbar	  att	  vända	  sig	  
till	  Svenska	  Agilityklubben	  (SAgiK)	  –	  Tävlingskommittén	  (TK)	  för	  att	  få	  ändringar	  gjorda	  utan	  
någon	  dispens.	  	  

När	  Tävlingsprogrammet	  är	  fastställt	  så	  måste	  arrangerande	  klubb	  begära	  dispens	  från	  
SAgiK/TK	  för	  att	  ändra,	  ta	  bort	  eller	  lägga	  till	  en	  ny	  tävling.	  	  

En	  tävling	  som	  ligger	  i	  en	  period	  som	  är	  fastställd	  benämns	  som	  ”godkänd	  tävling”	  i	  texten	  
nedan.	  
	  
Ny	  tävling	  
Arrangerande	  klubb	  blir	  för	  godkänd	  dispensansökt	  tävling	  debiterad	  en	  administrationsavgift	  
på	  500:-‐	  per	  tävlingsdag	  (gäller	  fr	  o	  m	  1/1-‐2016)	  

Kontroll	  skall	  ske	  om	  det	  redan	  finns	  en	  godkänd	  tävling	  på	  samma	  datum.	  Om	  det	  inte	  finns	  
någon	  godkänd	  tävling	  på	  samma	  datum	  så	  beviljas	  dispensen	  utan	  fler	  kontroller.	  	  

Finns	  det	  en	  godkänd	  tävling	  samma	  datum	  så	  gäller	  följande:	  
• Mer	  än	  30	  mil	  mellan	  tävlingsplatserna	  –	  TK	  beviljar	  dispensansökan	  oavsett	  klasser	  
• Om	  den	  ansökta	  tävlingen	  har	  samma	  klasser	  som	  en	  godkänd	  tävling	  och	  det	  är	  10-‐30	  

mil	  mellan	  tävlingsplatserna	  kontaktar	  TK	  arrangören	  av	  den	  godkända	  tävlingen	  och	  
”kontrollerar”	  att	  det	  är	  OK	  att	  TK	  beviljar	  dispensansökan.	  

• Om	  den	  ansökta	  tävlingen	  har	  samma	  klasser	  som	  en	  godkänd	  tävling	  och	  det	  är	  
mindre	  än	  10	  mil	  mellan	  tävlingsplatserna	  godkänns	  inte	  dispensansökan.	  

• Om	  den	  ansökta	  tävlingen	  inte	  har	  samma	  klasser	  som	  en	  godkänd	  tävling	  men	  det	  är	  
mindre	  än	  15	  mil	  mellan	  tävlingsplatserna	  kontaktar	  TK	  arrangören	  av	  den	  godkända	  
tävlingen	  och	  ”kontrollerar”	  att	  det	  är	  OK	  att	  TK	  beviljar	  dispensansökan.	  
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Dubblering	  av	  befintliga	  klasser	  

Dubblering	  av	  redan	  befintliga	  klasser	  beviljas	  även	  efter	  att	  anmälningstiden	  gått	  ut	  då	  det	  
blivit	  allt	  vanligare	  att	  klubbar	  måste	  få	  fler	  startande	  för	  att	  gå	  runt.	  	  

Arrangerande	  klubb	  förbinder	  sig	  att	  meddela	  samtliga	  redan	  anmälda	  att	  klasser	  tillkommit.	  
SAgiK	  rekommenderar	  att	  arrangerande	  klubb	  är	  generös	  med	  efteranmälan	  till	  nytillkommen	  
klass	  till	  de	  som	  redan	  är	  anmälda	  till	  övriga	  klasser	  i	  de	  fall	  information	  om	  ny	  klass	  inte	  nått	  
den	  tävlande.	  

Information	  till	  annan	  klubb	  bör	  meddelas	  av	  TK	  i	  de	  fall	  det	  finns	  en	  godkänd	  tävling	  på	  samma	  
datum	  som	  har	  samma	  klasser	  och	  det	  är	  mindre	  än	  30	  mil	  mellan	  tävlingsplatserna.	  

Tillägg	  av	  nya	  klasser	  

Om	  en	  godkänd	  tävling	  vill	  utöka	  med	  ytterligare	  klasser,	  d.v.s.	  klasser	  som	  ej	  tidigare	  funnits,	  
skall	  detta	  behandlas	  som	  en	  ”Ny	  tävling”.	  	  	  

Sista	  anmälningsdatum	  vid	  tillägg/dubblering	  av	  klass	  

När	  dubblering	  eller	  tillägg	  av	  klass	  sker	  på	  redan	  befintlig	  tävling	  ska	  det	  vara	  MINST	  5	  dagar	  
kvar	  till	  sista	  anmälningsdag	  räknat	  från	  när	  klasserna	  finns	  tillgängliga	  för	  anmälan	  på	  SBK	  
Tävling.	  	  

Om	  det	  är	  mindre	  än	  5	  dagar	  eller	  om	  anmälningsdatum	  redan	  är	  passerat	  flyttas	  det	  fram	  5	  
dagar.	  Denna	  ändring	  kan	  ej	  göras	  av	  klubben	  själv	  utan	  måste	  genomföras	  av	  SBK	  Tävlings	  
support.	  

Ex.	  2014-‐08-‐12	  dubbleras	  klasser	  på	  en	  tävling	  som	  har	  sista	  anmälningsdatum	  2014-‐08-‐10.	  Då	  
sätt	  det	  nya	  sista	  anmälningsdatumet	  till	  2014-‐08-‐17.	  	  

Ställa	  in	  Tävling/Klasser	  

En	  arrangör	  får	  ställa	  in	  en	  tävling	  efter	  att	  Tävlingsprogrammet	  är	  fastställt	  men	  skall	  då	  
skriftligt	  inkomma	  med	  motivering	  om	  varför	  tävlingen	  ej	  kan	  genomföras.	  	  

Arrangerande	  klubb	  skall	  intyga	  att	  styrelsen	  är	  informerad	  och	  står	  bakom	  beslutet	  om	  att	  
tävlingen	  måste	  ställas	  in.	  

Om	  enstaka	  klasser	  skall	  strykas	  tas	  detta	  upp	  till	  diskussion	  innan	  dispens	  beviljas.	  	  

Arrangerande	  klubb	  blir	  i	  de	  flesta	  fall	  debiterad	  en	  administrationsavgift	  på	  100:-‐	  per	  struken	  
klass.	  Undantag	  görs	  vid	  oförutsedda	  händelser	  som	  t.ex.	  förstörda	  planer,	  väderförhållanden	  
och	  även	  då	  det	  har	  varit	  omöjligt	  att	  få	  tag	  i	  domare/domare	  fått	  förhinder	  i	  sista	  stund.	  

Byte	  av	  datum	  

Arrangören	  måste	  skriftligt	  inkomma	  med	  motivering	  om	  varför	  de	  vill	  byta	  datum	  och	  till	  vilket	  
datum	  de	  önskar	  byta.	  	  

Om	  det	  nya	  datumet	  ligger	  i	  en	  period	  som	  redan	  är	  fastställd	  så	  ska	  TK	  kontrollera	  det	  nya	  
datumet	  efter	  samma	  regler	  som	  för	  ”Ny	  Tävling”	  innan	  den	  godkänns.	  	  Ligger	  det	  nya	  datumet	  i	  
en	  period	  som	  ännu	  ej	  haft	  remisstid	  behövs	  ingen	  kontroll	  och	  godkännande	  görs	  när	  hela	  
perioden	  fastställs	  (när	  samtliga	  tävlingar	  i	  perioden	  godkänns).	  

Tävlingskommittén	  
Svenska	  AgilityKlubben	  
Stockholm	  2015-‐06-‐06	  


