
 

 

Beslutsunderlag till SAgiKs styrelse 

 

Namn på kommittén   Datum 

    2015.07.20 

 

Förslag till beslut 

Av SM-bestämmelserna 2016 framgår att man från tävlingskommittens sida tagit bort regeln 
att det segrande laget 2015 numera ej är direktkvalificerad till efterföljande års SM. 
Segrande lag får kvala in som alla andra lag. Direktkvalificering gäller enbart för de 
individuella segrarna. 

På vilka grunder har man fattat detta beslut ?? 
Vad jag förstår så föreligger inget styrelsebeslut att SM-bestämmelserna skall vara 
utformade som de nu är. Eller erfordras inget styrelsebeslut i frågan ?? Om så inte är fallet -  
vem har då  getts mandat att bestämma att SM-bestämmelserna skall vara utformade som 
de nu ser ut?? 

Styrelsen bör ta upp frågan och fatta ett beslut om en revidering av SM-bestämmelserna 
2016 betr att även lagsegrare i S/M/L från SM 2015 skall vara direktkvalificerade till SM 
2016. (lika som tidigare års bestämmelser). 
Dessutom skall de direktkvalificerade lagen ges samma regler / förutsättningar som alla 
andra lag som kvalificerar sig till SM när det gäller ev byte av hund / förare mm 

En del av deltagande lag i SM är sponsrade av företag. Ett segrande lag ger sponsorn tillfälle 
att nyttja laget i sin reklam / annonsering under en period fram till nästkommande års SM. 
Om laget tas ifrån en direktkvalificering berövas sponsorn möjligheterna att kunna nyttja 
laget i reklamsyfte och ett bra tillfälle att visa upp sig. Ett deltagande i SM är bl.a en 
bidragande orsak till att sponsorer ställer upp med ekonomiska resurser och hjäper 
behövande med sitt tävlande 

Bakgrund 

Framgår av pkt ovan 

Syfte 

Skall vi fortsatt kalla agilityn för en sport ?? 
Då bör vi också anpassa våra bestämmelser i likhet med många andra sporter där bl.a 
segrande lagsporter ges en direktkvalificerad plats till nästkommande års tävling.  
I de större sporterna är dessutom även det arrangerande landet direktkvalificerad 
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