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Verksamhetsberättelse för Svenska Agilityklubben, SAgiK, 2014. 

Styrelsen för Svenska Agilityklubben får härmed avge följande verksamhetsberättelse omfattande 
tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. 
 
 
Styrelse 
Per-Inge Johansson ordförande 
Christanne Simson vice ordförande 
Åsa Wrede  sekreterare 
Sven Åfeldt  kassör 
Kenth Svartberg ledamot 
Linn Magnusson ledamot 
Thomas Szabo  ledamot 
Anna Karin Andersson suppleant 
Yvonne Fång  suppleant 
Lena Dyrsmeds suppleant 
Mette Björne  suppleant 
 
Revisorer 
Malin Nilsson, BDO ordinarie 
Monica Karlsson ordinarie 
Johan Osser, BDO suppleant 
Elisabeth Nilsson suppleant 
 
Valberedning 
Ninnie Lindvall, sammankallande 
Johanna Ehlin 
Åsa Larsson 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten. Däremellan har VU fattat 
preliminära beslut i ett antal ärenden som sedan behandlats vid nästkommande styrelsemöte. 

 

Inledning 

Styrelsen är Svenska Agilityklubbens verkställande samt förvaltande organ med uppgift att leda och 
fördela arbetet inom klubben. De flesta sakfrågor handläggs av kommittéer, arbetsgrupper och kansli 
för att, när frågorna så kräver, beslutas i styrelsen. 

2014 var ett övergångsår under vilket SKK var huvudman för agility. Under verksamhetsåret har SKK 
förvaltat SAgiKs ekonomi, bistått med kanslifunktion och revision samt skött medlemsregistret. Från 
2015-01-01 blir SAgiK huvudman för agility och det ekonomiska överskottet från 2014 överlämnas till 
SAgiK som startbidrag. 

SAgiK hade en välbesökt monter på agility-SM och Stockholms Hundmässa. Besökarna fick aktuell 
information om SAgiKs verksamhet och medlemskap. SAgiKs profilprodukter fanns till försäljning.  
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Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén 

Sammankallande: Lena Dyrsmeds 
Medlemmar: Ellionor Brändström, Madde Stolth-Elmertoft och Pinge Ekström 

Kommittén har under året ändrat ansökningstiderna för agilitytävlingar till fyra gånger per år. 
Tävlingsansökningar har behandlats och godkänts, dispenser har behandlats och kriterier för 
dispensansökningar har tagits fram. 

Domare till SM har utsetts. De som ska döma SM 2015 i Linköping är Ola Bergh, Lena Dyrsmeds och 
Gabi Steppan, Österrike. Överdomare är Hasse Sundkvist och Tommy Hagström 

SM-bestämmelserna för 2015 har bearbetats. SM-bestämmelserna för 2016 kommer att bli klara i 
början på 2015. 

Nytt tävlingssystem har diskuterats under året. Under 2015 används SBK Tävling 

 

Verksamhetsberättelse internationella kommittén 

Sammankallande: Åsa Wrede 
Medlemmar: Nalle Jansson, Kristina Myrefelt (Andreas Silfverberg lämnade kommittén under året) 

Kommittén har under hösten fört diskussioner om att arrangera VM i Sverige 2017. 

Kommittén har skrivit en lathund för vad som skiljer de svenska reglerna från FCIs internationella 
regler. 

Kommittén har varit mottagare av information från NKU och FCI samt medverkat i internationella 
nätverk via Internet. 

 

Verksamhetsberättelse organisationskommittén 

Sammankallande Christianne Simson 
Medlemmar: Maria Törnfeldt, Mija Jansson, Linnea Björk Timm, Tobias Sjöberg och Anna-Karin 
Andersson. 

Vårt uppdrag har varit att arbeta fram vår värdegrund och våra policys samt att stödja styrelsens 
arbete genom att ta fram uppdragsbeskrivningar och mallar att arbeta efter. 

Organisationskommittén har träffats två dagar under året för att gemensamt arbeta fram en 
formulering om värdegrund, vision och mål för svensk agility samt ta fram arbetsordningar och 
mallar för styrelsens arbete. I övrigt har vi fört en stundtals livlig diskussion via mail. I arbetet med att 
formulera vår värdegrund och vår vision har vi använt metoden future café som är ett sätt att 
systematiskt arbeta med nutid, framtid och hinder för att tydligare kunna lista prioriterade aktiviteter 
och områden.  
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Verksamhetsberättelse landslagskommittén 

Sammankallande: Linn Magnusson, Christianne Simson (från september) 
Medlemmar: Jonas Erlandsson, Andreas Silfverberg, Caroline Lindqvist och Nils Lindqvist 

Landslagskommittén har under året arbetat för att det ska finnas ett landslag i agility som kan 
representera Sverige vid EO, NM och VM och skapat förutsättningar för det. Vi har rekryterat ny 
landslagsledning som beräknas ha uppdraget de närmaste två åren och sett över uttagningsreglerna. 
Vi har slutit avtal med sponsor för landslaget och också sett över SAgiKs sponsring av våra deltagare 
vid de olika mästerskapen. Landslagskommittén har haft 4 möten via telefon och i övrigt 
mailkonversation. En redovisning av landslaget 2014 och dess ledning finns att läsa på hemsidan. 

 

Verksamhetsberättelse funktionärskommittén 

Sammankallande: Sven Åfeldt. 
Medlemmar: Thomas Juréhn och Janne Pettersson. 

Kommittén har under året haft 4 telefonmöten. 

Kommittén har under året planerat och genomfört två utbildningsomgångar för agilitydomare. 12 
aspiranter genomgick den teoretiska utbildningen i maj månad, varav 9 har examinerats under 2014. 
Ytterligare 12 aspiranter genomgick den teoretiska utbildningen i oktober månad varav 1 har 
examinerats under 2014. 

Kommittén har påbörjat ett arbete med att ta fram anvisningar för kontaktfältsdomare och mentorer 
till domaraspiranter. Förslag kommer att presenteras under 2015. 

Kommittén har diskuterat och förberett rekommendationer för ekonomisk ersättning till domare, 
kontaktfältsdomare, tävlingsledare, mentorer samt examinatorer. Förslag kommer att presenteras 
under 2015. 

Kommittén har uppdaterat och omarbetat layouter för blanketter och utbildningsmateriel. 

 

Verksamhetsberättelse för hundetikkommittén 2014 

Sammankallande: Kenth Svartberg 
Medlemmar: Ninnie Lindvall, Karin Augustsson och Tobias Digréus. (Av hälsoskäl valde tyvärr Karin 
under hösten att lämna kommittén.) 

På styrelsens uppdrag bildades en kommitté med ansvar för frågor kring djurskydd och djurvälfärd 
inom Svenska Agilityklubben. Under början av året togs en arbetsordning fram, där kommitténs 
vision, ansvarsområden och prioriteringar definierades. Kommittén har under året haft tre 
telefonmöten och däremellan kommunicerat via e-post och telefon. Vad som avhandlats under året 
framgår av minnesanteckningarna från mötena, och sammanfattas i allmänna ordalag här. 

Kommunikation med Jordbruksverket 

Föranlett av en förändring i djurskyddsföreskrifterna, där nu agilitytävlingar kan klassas som hög risk 
ur djurskyddssynpunkt, har kommittén haft kommunikation med Jordbruksverket. Kraven vid 
mästerskapsarrangemang har därigenom förtydligats, något som kan underlätta SAgiK:s vidare 
arbete med djurskyddsfrågor. 
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Skaderisker för olika hindertyper 

Anvisningar har utfärdats om fastsättning av tunnlar, ett arbete som skett i samarbete med 
Regelkommittén. Vi har undersökt potentiella skaderisker med delbara däck. Ett upprop har gått ut 
till aktiva om erfarenheter av skaderisker vid användande av delbara däck. 

Regelrevideringen 

EK-H har gått igenom det nuvarande regelverket utifrån ett djurskyddsperspektiv, och identifierat ett 
antal punkter där det kan finnas anledning till revidering. Kommittén lämnade förslag på förändringar 
på dessa punkter under den första yttranderundan av regelrevideringen. 

Agilityetikett 

Ett pågående arbete under året har varit att ta fram ett förslag till ”agilityetikett”, det vill säga 
riktlinjer för hur vi agilityutövare bör uppträda mot våra hundar och mot varandra. Arbetet har 
resulterat i ett dokument som vidarebefordrats till styrelsen, som får besluta hur dokumentet ska 
användas i verksamheten. 

Inventering av djurskyddsfrågor 

Ett prioriterat ansvarsområde för kommittén är att inventera potentiella djurskyddsproblem i 
samband med agilityutövande. Detta arbete har pågått under året där några områden identifierats, 
och förväntas fortgå under kommande år. 

 

Verksamhetsberättelse regelkommittén 

Sammankallande: Kenth Svartberg 
Medlemmar: Hasse Sundqvist och Åsa Wrede. 

På styrelsens uppdrag bildades en kommitté med speciellt ansvar för regler och regelfrågor – 
Regelkommittén (RK). Ett prioriterat ansvarsområde för kommittén är den pågående 
regelrevideringen. För att hantera den bildades en arbetsgrupp med speciellt ansvar för just 
revideringen. Gruppen, benämnd Regelrevideringsgruppen (ReG), består av RK:s ledamöter plus 
Martina Ericsson, Veronica Bache, Dag Brück och Håkan Ericson. RK har under året arbetat med 
hinderanvisningar (tunnelfastsättning, kontaktsfältsfärgsanvisningar), utarbetat regler för 
agilitydiplom i klass 1 och 2, och undersökt funktionen på elektroniskt manövrerade kontaktfält. 
Arbetet i kommittén har dock i stor utsträckning fokuserats på regelrevideringen. 

Regelrevideringsarbetet 

ReG har arbetat utefter en revideringsplan som togs fram strax efter klubbens bildande i april. Det 
första steget i denna plan var att ta in åsikter från agilityaktiva. I augusti skickades ett 
informationsbrev ut till 395 agilityaktiva klubbar med uppmaningen om att komma in med 
regelförslag. ReG har även gjort en allmän uppmaning via SAgiK:s hemsida. Vid yttranderundans 
utgång hade 90 accepterade yttranden inkommit från 122 klubbar. Dessa yttranden representerar 
åsikter från 2265 agilitytävlande (baserat på vilka klubbar dessa har tävlat för), vilket motsvarar 
hälften av alla agilitytävlande. Förslagen har sammanställts av ReG, och arbetet med att ta fram ett 
första preliminärt regelförslag har påbörjats. Arbetet i ReG har i stor utsträckning bedrivits via den 
webbaserade plattformen Basecamp, men vi har också haft ett telefonmöte och ett fysiskt 
arbetsmöte i samband med sammanställningen av förslagen. 
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Parallellt med revideringsarbetet har ReG även arbetat med andra projekt. Ett är att arbeta fram en 
etisk policy för funktionärer inom SAgiK (tidigare har regelverket hänvisat till SBK:s etiska policy). Ett 
annat är att arbeta fram riktlinjer för agilitydomare där regeltolkningar finns samlade. ReG har också 
varit i kontakt med SKK/PtK för att se över möjligheterna att senarelägga den svenska regelperioden i 
förhållande till FCI:s och för att kunna påverka utformningen av de allmänna regeldelarna. I samband 
med den svenska regelrevideringen har vi även bett klubbar komma in med förslag på förändringar i 
FCI:s agilityregler. Dessa har sammanställts och vidarebefordrats till SKK:s representant i FCI:s 
agilitykommitté. 

 

Statistik 

Medlemsutveckling 2014-01-01 2015-01-01 

Fullbetalande 113 539 

Familje 10 29 

Ungdom 1 83 

Utland 0 1 

Funktionär 0 28 

Totalt 124 680 

 
 
 

Auktoriserade/Certifierade 2014 

Domare 10 

Tävlingsledare 62 

A1-instruktör 81 

A2-instruktör 37 
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Slutord 

Styrelsen riktar ett VARMT TACK till alla som genom sitt medlemskap stöder oss i vårt arbete och 
övriga som aktivt arbetar för SAgiK. Vi hoppas att allas förtroende kommer styrelsen till del även 
kommande verksamhetsår. 

Vi välkomnar idéer om hur vi på bästa sätt kan förbättra SAgiK. 
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