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Verksamhetsplan för Svenska Agilityklubben, SAgiK, 2016 
 

Trots att agility inte är en ny sport på något vis och trots att den funnits länge i organiserad form 

så är det just nu en klubb i brant utveckling. Utveckling av klubben ska naturligtvis alltid pågå 

men det kommer ändå en tid när utvecklingskurvan planar ut lite och man hinner känna efter och 

utvärdera mer. Den tiden är inte riktigt här ännu. 

Verksamhetsplan tävlingskommittén 
 

Under året ska kriterier och rutiner för val av SM-domare ses över. Det ska också ses över 

rutiner för att behandlingen av tävlingsansökningar löper smidigt. 

Ett regelverk och ett upplägg för att skapa en Svensk Agility cup ska tas fram. Löpande arbete 

angående tävlingar ska fortgå samt fortsatt utveckling av tävlingssystemet. 

Verksamhetsplan internationella kommittén 
 

SAgiK ska delta i det internationella arbetet för agilityns utveckling och arbeta aktivt för ett 

samarbeta med SAgi (finska motsvarigheten till SAgiK) i Finland samt delta på möten i NKU 

och FCI genom vår internationella representant. 

SAgiK kommer under året att fortsätta att arbeta med planeringen för att kunna arrangera VM i 

Sverige tillsammans med Hässleholms HU och Kristianstad kommun. 

Verksamhetsplan organisationskommittén 
 

Arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner för att leda och fördela uppgifter till kommittéer 

och arbetsgrupper kommer att fortgå. Det går inte att bara utveckla utan att följa upp det man 

gör och metoder för systematisk uppföljning ska tas fram under året. 

Rollerna i styrelsen kontra kansliets funktion måste renodlas och tydliggöras bättre. 

Arbetet med tävlingssystemet fortgår under året med i första hand den kunniga och 

frivilliggrupp i SAgiK support- och utveckling. 

Verksamhetsplan landslagskommittén 
 

Landslagsuttagningens poängberäkning ska utvärderas.  Avtal och former för den som tar på sig 

att vara arrangör för uttagningstävlingen ska tydliggöras. 

 

Landslagsuttaget kommer att ske 29/4 – 1/5 i Vårgårda Tånga-Hed. 

Sveriges landslag i agility kommer att delta i följande mästerskap; 

- European Open 29-31 juli, Frankrike. 

- Nordiska Mästerskapen, 13-14 augusti, Norge. 

- Världsmästerskapen 22-25 september Zaragoza, Spanien. 
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Verksamhetsplan funktionärskommittén 
 

En diskussion har förts under föregående år angående kvalitetssäkring och kompetensutveckling 

av domarkåren, såväl nya som gamla, och det ska bildas en arbetsgrupp som har till uppgift att 

ta fram förslag till hur man skall kvalitetssäkra domaruppdraget. 

Arbetet med att ta fram anvisningar för mentorer till domaraspiranter har påbörjats och ska 

slutföras under året. Ett förslag kommer att presenteras under 2016. En domarkonferens planeras 

och skall genomföras 25-27 november.  Det ska tas fram förslag till bestämmelser om 

utnämning och anvisningar för honnörsdomare. En rapportblanket för arrangören samt en  

domarrapport tas fram som ska användas i samband med tävling. 

Verksamhetsplan regelkommittén 
 

De nya reglerna ska implementeras till 2017 och arbetet för att förbereda implementeringen ska 

pågå under 2016. SAgiK ska fortlöpande svara på frågor och informera om de nya reglerna och 

stödja arrangörerna för att kunna genomföra tävlingar enligt det nya regelverket. 

 

Verksamhetsplan, utbildningskommittén 
 

Under året ska också A1 och A2 kursplaner och arbetsplaner i första hand uppdateras och i vissa 

stycken vidareutvecklas och omarbetas. En arbetsplan för agilitylärarutbildningen ska tas fram.  

PR och sponsor 
 
SAgiK ska fortsätta arbeta för att knyta till oss fler samarbetspartners och sponsorer och med 

hjälp av dem bland annat utöka web-shopens utbud.  Sponsorerna behöver också få sina 

önskemål tillgodosedda varför SAgiK kommer att vara behjälpliga med  sponsorutskick till 

medlemmarna ett par gånger per år. 

En målsättning finns att utöka klubbens medlemsantal genom olika PR-aktiviteter. 

 


