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

Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten varav 5 fysiska möten och 4
telefonmöten. Däremellan har VU fattat ett mindre antal preliminära beslut som sedan
behandlats vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen har också hanterat ett antal inkomna
skrivelser samt fattat beslut om åtgärder rörande dessa. Styrelsen har närvarat med
representant vid internationella mästerskap som VM och NM där styrelsen har utfört
internationellt arbete. Styrelsen har också varit på plats som utställare, medlemsvärvare och
tillgängliga för att svara på agilityfrågor vid SM och Stockholmsmässans Hund 2017.
Styrelsen har inom sig delat upp ansvaret för de olika arbetsområden som finns i vår
organisation. Områdena är Regler, Funktionär, Organisation, Information, PR, Tävling,

Landslag, Utbildning och SAgiK-tävling. Utanför styrelsen har olika grupper arbetat med
frågor som Rasfestival, SM-kval samt Domaravtal och kriterier för att behålla auktorisation.
Under året har styrelsen skickat ut nyhetsbrev till samtliga medlemmar med information om
vad som händer och om vårt arbete. Specifik information har även skickats till tävlingsledare
och domare. Styrelsen har också skickat ut enkäter till medlemmar, tävlingsledare och
domare. De har handlat om SM-kval för lag och individuellt deltagande samt om
ansökningsperioderna för tävling, uppdraget som gavs till styrelsen av årsmötet 2017.
Medlemmar
Antal medlemmar per 2017-12-31 var totalt 1 213 st. Totala antalet medlemmar har ökat
med 114 st sedan samma tid förra året.
Ekonomi
Föreningen har under året haft intäkter på 2 664 998 kr och kostnader på 2 356 871 kr. Det
ger ett +resultat på 308 127 kr. Detta hanteras genom att balansera med sedan tidigare
sparade medel.
Föreningens tillgångar är 2017-12-31 totalt 2 000 327 kr.
För ytterligare information om ekonomin, se särskild resultat- och balansräkning.
Informationskommittén
Sammankallande: Lisa Härdne
Medlemmar: Kristin Tuomisto och Petra Patcha
Under året har informationskommittén huvudsakligen arbetat med kontinuerlig uppdatering
av nyheter och information på hemsidan och Facebook. Förutom att skapa nytt innehåll och
fylla på med aktuell information har vi påbörjat ett gediget arbete med att rensa, placera och
sortera äldre material. Fokus ligger på menystruktur, nya ingångar och tillgänglighet. På
Facebook har vi numera både en sida och en grupp, med 3300 respektive 2500
följare/medlemmar.
IK har hela året haft ett nära samarbete med PR-kommittén, och tillsammans har vi
formulerat en övergripande kommunikationsplan. Inför Stockholm Hundmässa har vi tagit
fram nytt informationsmaterial om både agility och SAgiK, samt annat montermaterial. Vi
har också påbörjat arbetet med att utveckla vår grafiska profil och förnya bildarkivet.
IK har även genomfört och administrerat ett byte av mejlleverantör.
Organisationskommittén
Kommittén har under hösten haft två telefonmöten och bestått av Mija Jansson
(sammankallande), Lena Holmqvist och Sven Åfeldt. Fokus har under denna period legat på
aktivitetsgrupperna inom SAgiK men vi har även tittat på vår organisation och arbetsordning
och hur man kan utveckla den.
För att tydliggöra vad en aktivitetsgrupp är har vi har gjort ett FAQ som finns på vår hemsida.
I den får man svar på frågor vad en aktivitetsgrupp inom SAgiK är samt hur man går tillväga

för att bilda en aktivitetsgrupp. Det finns också information om vilka skyldigheter och rättigheter en
aktivitetsgrupp har.

Organisationskommittéen fortsätter att utveckla de dokument som beskriver arbetsordning
och de olika kommittéernas uppdrag. Målet är att det dokumentet ska bli klart under 2018.
Funktionärskommittén
Arbetet i kommittén har från mars 2017 främst utförts av Christianne Simson, Fredrika
Jonasson och Sven Åfeldt.
Under hösten har en domarutbildning hållits med Anna Käll och Åsa Wrede som lärare. Det
var nio aspiranter som gick utbildningen.
Det finns ett färdigt dokument, Riktlinjer för agilitydomare, som kommer att publiceras på
hemsidan.
Vi har behandlat inkomna frågor rörande funktionärer och auktorisationer.
Landslagskommittén
Sammankallande: Katarina Skönvall
Medlemmar: Josefin Mälman samt Pär Tangfelt som är landslagsledare med assisterande
Jeanette Johansson.
33 landslagsdeltagare har representerat Sverige på EO i Italien och NM i Sverige. VM gick i
Liberec i Tjeckien detta år och 12 deltagare representerade Sverige. Sandra Sjöberg och Milla
erövrade ett VM-silver i Tjeckien.
2017 års laguppställning finns här;
http://agilityklubben.se/wp-content/uploads/2017/05/Svenska-Agilityklubbens-landslag2017.pdf
Vid NM intog Sveriges smallekipage individuellt hela pallen. Guldet togs av Linda Enberg med
Bella, silvret gick till Jocke Tangfelt med Amiga och bronset hamnade hos Fiona Lövdinger
med Ella. Även individuellt i large blev det medaljer där Jenny Damm med Lilli tog guldet och
Annicka af Klercker med Storma fick silvret. Small laget tog guld vid NM och i large blev det
ett silver. Grattis allihop!
Small lag NM GULD
Fiona Lövdinger
Sandra Sjöberg
Linn Magnusson
Linda Enberg
Jocke Tangfelt

Large lag NM SILVER
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Milla
Ester
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Amiga

Jenny Damm
Annika af Klercker
Malin Simson
Mia Baltrock
Tobias Sjöberg
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Storma
Koss
Ella
Rozz

Landslagsledningen har bestått av Pär Tangfelt och assisterande Jeanette Johansson. Med till
EO fanns även Caroline Lindqvist och Andreas Silfverberg.
Uttaget till landslaget skedde i LarsA-hallen i Söderköping med hjälp av SAgiK Söderköping
som bemannade tävlingen med funktionärer.

Tidsperioden för kravet att ta en placering 1-5 i klass 3 för att vara kvalificerad till uttaget
förändrades under året till 1/1- 31/12 2017 och det beslutades även att höja avgiften till 600
kr.
Ett stort tack till alla ekipage i landslaget som bjudit på härliga uppvisningar. Ett ännu större
tack till alla som gjort uttagningen möjlig, SAgiK Söderköping. Sist men inte minst vill vi rikta
ett stort och varmt tack till landslagsledningen med biträdande coacher för årets insatser.

Tävlingskommittén
Kommittén har från årsmötet mars 2017 bestått av Eva Silfverberg, Fredrika Jonasson som
sammankallande och Josefin Mälman.
Rutiner för att behandla tävlingsansökningar har förändrats under året och sedan 1 juni 2017
är ansökningsperioderna borttagna. Avståndet för arrangemang med liknade klasser sänktes
från 30 mil till 20 mil. Under hösten och vintern har vi gått ut med två olika enkäter rörande
ansökningsperioderna, för att se om kravet på 1 månads synlighet i SAgiK tävling ska
förändras.
En checklista har tagits fram för kommande SM-arrangörer som kommer att publiceras på
hemsidan. SM genomfördes under 2017 i Östersund där också priser för årets hund och
årets lag delades ut i samband med invigningen. Fullständiga resultatlistor finns på hemsidan
och SAgiK Tävling.
12-13 augusti hölls Nordiska Mästerskapen i agility i Stockholms hundsportcenter med
funktionärshjälp från Uppsala hundvänners lokala kennelklubb.
Man har under hösten kunnat ansöka om Nollmeriter Brons, Silver och Guld. Under 2017 var
det 10 hundar med dess förare som ansökt och fick Nollmerit Brons.
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Utbildningskommittén
Kommittén har under verksamhetsåret bestått av:
Mija Jansson (Sammankallande), Rosie Dahle, Fanny Gott och Anette Karlqvist och har under
året haft två fysiska möten samt fört diskussioner i en facebook-grupp.
Under verksamhetsåret 2017 har utbildningskommittén främst satsat på att revidera
kurskompendiet för A1-utbildningen. Kommittén har också planerat för en utbildningsträff
för agilityinstruktörslärarna.
Kommittén diskuterar också vilken nytta Svenska Agilityklubben kan ha av andra
organisationers utbildningar och utbildningssystem. Mija Jansson har bland annat deltagit i
Riksidrottförbundets grundtränarutbildning (GTU1) i syfte att utvärdera den ur ett
agilityinstruktörsperspektiv. Det har också genomförts möte med utbildningsansvarig vid
Svenska Brukshundklubben Therese Strate där bland annat SBKs utbildningsweb
diskuterades. Motsvarande kontakt angående webbaserad utbildning har tagits med Svenska
Kennelklubben.
SAgiK tävling
SAgiK tävling fungerar allt smidigare och supporten får därmed allt mindre att göra. De flesta
supportärenden som kommit in under året har handlat om användarfel som att skriva fel
födelsenummer på hund, skrivit in fel förare eller andra mänskliga misstag. Prestandan på
systemet är mycket bra och ytterst få ärenden angående buggar eller tekniska fel har
uppstått under året som gått.
Supporten har däremot fått in ärenden om svårigheter med betalning. De problemen har
sällan med SAgiK tävling att göra utan ligger mellan betaltjänsten SveaPay och
kontohavarens bank. Det har alltså varit viktigt, och är det också i fortsättningen, att anmäla
i god tid.
Under året har också förhandlingar för framtiden genomförts med Evry. Avtalet ska sägas
upp eller omförhandlas senast 1 juni 2018 inför ev förlängning 2019.
Vi lyckades inte enas om ett pris för varje start. Evry ville ta ut 11,00 kr plus moms per start
vilket hade inneburit en höjning av avgifterna om 37,5% varför vi gick vidare i en förhandling
om att äga systemet själva. Efter långdragna diskussioner låg vi fortfarande 2,5 miljoner ifrån
varandra när plötsligt läget öppnade sig så sent som i december och Evry gick med på vårt
bud om 2,0 milj plus moms istället för de begärda 4,5 plus moms.
Ett överlåtelseavtal är skrivet som sträcker sig till den 2018-03-31.

Rasfestival
I slutet av 2017 meddelade arbetsgruppen för Rasfestivalens bildande, Mari Edman och
Håkan Ericson, att de tillsammans med Lotta Uhlén Johansson gärna ville arrangera
rasfestivalen. Styrelsen fick ta del av hur gruppen tänkt sig att kvalsystem och upplägg skulle
gå till. Styrelsen godkände upplägget med tillägget att styrelsen beslutade att rasfestivalen
skulle vara en aktivitet för SAgiKs medlemmar och att styrelsen skulle återkomma om på
vilket sätt SAgiK kunde sponsra arrangemanget.
Arbetsgruppen replikerade med följande och ansåg därmed uppdraget avslutat;
Hej styrelsen.
Vi tre i arbetsgruppen, samt den tilltänkta arrangören Ulricehamns BK, är inte intresserade av att arrangera en rasfestival
med krav på medlemskap i SAgiK. Det stod inget om något sådant krav i motionen eller i styrelsens yttrande som båda
bifölls av årsmötet 2016. Inte heller står det i konceptförslaget som styrelsen godkände förra veckan, eller i prokollet från
nämnda styrelsemöte.
Det har aldrig varit vår avsikt att rasfestivalen ska vara en tävling enbart för medlemmar i SAgiK. Vi anser inte att det är en
förmån för medlemmar att ickemedlemmar stängs ute från tävlingen.
Enligt vårt, av styrelsen godkända, konceptförslag har tävlingen en budget som inte kräver sponsring från SAgiK. Och några
önskemål från tidigare årsmöten känner vi inte till, inte heller hittar vi några i årsmötesprotokollen.
Syftet med motionen var att SAgiK skulle fastställa regler utifrån förslaget och utse arrangör, samt verka för att tävlingen
genomförs årligen. Vi hoppades också att SAgiK skulle marknadsföra tävlingen på sin hemsida och i sin Facebookgrupp.
Härmed anser vi att vårt uppdrag nu är slutfört.
Vänliga hälsningar
Lotta Uhlén-Johansson
Håkan Ericson
Mari Edman

Aktivitetsgrupper
Växjö Agility- SAgiK
Växjö Agility startade upp i oktober 2016 och efter det har det hänt en hel del. Idag är det 20
stycken personer som betalt in träningsavgiften för 2017. Vi har jobbat mycket för att göra i
ordning anläggningen till vad den är idag. Vår inomhushall var endast ett gammalt svinstall
när vi såg den för första gången förra året i augusti och på utomhusplanen slogs det
fortfarande hö.
Idag har vi en mycket välvårdad utomhusplan och inomhushallen kan man knappt tro att det
bott grisar i innan. Vi har också det senaste året erbjudit fyra inofficiella tävlingar samt två
stycken officiella tävlingar, en endagars klass 1 och en tvådagars klass 2 med sammanlagt ca
1800 starter. Ett tiotal kurser på olika nivåer med allt från barn till avancerade tävlingskurser.
Båda de officiella tävlingarna har varit i samarbete med närliggande fotbollsklubbar, vilket
har genererat ekonomisk vinning även för dem och det har varit mycket uppskattat
samarbete. På så vis har vi fått ett namn även utanför hundvärlden och visat vilka vi är. Vi
satsar på kvalitet framför kvantitet när det gäller både kurser och tävlingar. Vi vill verkligen
att människor och hundar som varit hos oss ska få med sig en positiv känsla av Växjö AgilitySAgiK.
Deltagarna är mycket drivna personer som lagt ner otaliga timmar ideellt arbete det senaste
året och vi har tänkt fortsätta att jobba i samma anda. Något som vi däremot har valt att

satsa lite extra på nu den här vintern är att byta vårt underlag i inomhushallen från stenmjöl
till konstgräs. Stenmjölet har tyvärr inte fungerat riktigt som vår ambition var från början och
vi har haft flera hundar som skadat sina tassar. För att behålla samma kvalitet som vi byggt
upp innan så har vi valt att jobba för att lägga in ett konstgräs från JUTA som vi anser är de
bästa på marknaden för agility. Vi har planerat att lägga in gräset i december 2017.
Vi vill tacka ALLA som vi har samarbetat med och de som hjälpt oss under året som har gått.
Utan er hade vi ej kunnat genomföra alla våra idéer och aktiviteter .
SAgiK Hudiksvall
SAgiK Hudiksvall startade upp sin verksamhet i juni 2016 och i dagsläget är vi 28 st som
betalat in träningsavgift för 2017.
Ansvarig för kursverksamheten och ekonomin mot SAgiKs kassör har Anna Wiik Persson
varit. Stina Bäck har varit den som ansvarat för den hela gruppverksamheten mot SAgiK.
Vi har haft 2 st grundkurser och en handlingskurs under året i agility samt en helgkurs i
rallylydnad med inhyrd instruktör Linda Penttilä.
Under hösten har vi genomfört gemensamma träningar.
Inofficiell sommarcup i agility på 3 omgångar har vi kört med ca 10-15 startande varje gång
och det var uppskattat av många som inte provat tävla officiellt ännu.
Vi anordnade två officiella klass1 tävlingar under två kvällar i juni.
Vi har under våren köpt in 10 hopphinder då vi fick bidrag med 12000 kr från Iggesunds
Sociala fond.
Vi har köpt in en gräsklippare och bättrat på staketet och plåtförrådet runt träningsplanen.
Under vintern 2017-2018 har vi anordnat träning i ridhus.
SAgiK Söderköping
Under 2017 har SAgiK Söderköping arrangerat en inofficiell agilitytävling maskeradhoppning.
Vi arrangerade också Landslagsuttagningen. Båda dessa arrangemang gick i LarsA-hallen i
Söderköping och föll väl ut.
Vi har erbjudit funktionärer som hjälpte till under Landslagsuttagningen möjlighet att delta
vid kurstillfällen för instruktörerna Annica Aller och Eva Persson samt haft ett öppet
träningstillfälle.
Malmö Agility-SAgiK
Nu har Malmö Agility SAgiK varit aktivt i 8 månader och vi har hunnit med en hel del på
denna relativt korta tid. Vår plan har blivit trumlad, klippt och 500m staket har satts upp. I
våras hade vi en fixardag där vi gemensamt röjde och gjorde fint kring vår stuga och övriga
utrymmen.

I juni var det dags för invigning av vår träningsanläggning. Under en solig dag välkomnade vi
grannar, tävlande och nya träningsaktiva till vår anläggning. Aktiviteterna var många, allt från
fiskedamm för de små till tipsrunda, föreläsningar, blåbärstävling och tunnelrace.
Förutom alla aktiviteter har vi även arrangerat en hel del tävlingar. Påsken tillbringades i Nils
Holgerson Hallen i Skurup för att arrangera Gåsahoppet. En tävling som är väldigt uppskattad
av tävlande både i Sverige och våra grannländer. En påsktradition som lockar till sig fler deltagare från år till år. I augusti arrangerades vår första tävling på hemmaplan Augustihoppet.
Utöver de officiella tävlingarna vi under året även arrangerat en del inofficiella tävlingar.
Under vårt första år har mycket fokus legat på att göra anläggningen träningsbar. Det har
gjort att vi inte har haft möjlighet att arrangera så många kurser, utan har istället haft workshops och drop-in träningstillfällen för olika nivåer. Under november och december arrangerade vi en A2-instruktörsutbildning tillsammans med agilityläraren Mette Björne.
För att öka delaktigheten och sammanhållningen har Malmö Agility- SAgiK tagit fram olika
aktivitetsområden. På så sätt kan man som träningsaktiv bidra till verksamhetens framgång
och utveckling. Aktivitetsområdena vi valt att fokusera på är mark och plan, sponsor, event,
administration, utbildning, tävlingar och webb.
För att sammanfatta de 6 månaderna som passerat och blicka framåt mot 2018 samlades ett
20-tal av Malmö Agility - SAgiKs träningsaktiva för en mingelkväll i mitten av oktober. Under
kvällen skapades en bild och förståelse över vår verksamhet och vad som krävs för att driva
den samma.
Nu blickar vi framåt mot 2018 och ett nytt och spännande agilityår.
SAgiK Solna
Aktivitetsgruppen har, i samarbete med Solna agilityklubb, arrangerat en officiell klass 1tävling med sammanlagt 205 anmälda på annandagen 2017.
VM-gruppen
Styrgruppen för VM har under året bestått av ordförande Christianne Simson, projektledare
Stewe Simson, Invigning, avslutning och prisceremonier Mia Lundholm, PR/Sponsor/Katalog
Ulrika Pettersson, Funktionärer, kommunkontakter Ida Qvarnström, Teknik och
resultatredovisning Jonas Erlandsson, Press och Livesändning Joakim Persson, Tävlingsledare
Fredrika Jonasson
VM genomförs i handbollsarenan i Kristianstad https://www.kristianstadarena.se/ mellan
den 4-7 oktober.
Avtalen mellan Kristianstad kommun och Arenabolaget är underskrivna och klara.
Under året har gruppen arbetat för att engagera funktionärer, hitta boende, ordna underlag,
leta sponsorer, ordna veterinärer, informera försäljare, planera invigning och avslutning

samt prisceremonier, livesändningen, press, ordna med mat till både gäster och
funktionärer, diskutera svensk alkoholpolitik, informera FCI delegater, hitta domargåvor, få
Stim tillstånd, kontraktera väktare, biljettförsäljning, hemsida, facebook, press, säkerställa
tävlingssystem, pausunderhållning, reklamfilm, reklamfilmer till sponsorerna mm mm.
VM har ett avtal med Nordic Travel som ordnar med boende för såväl tävlande som publik.
Kristianstad kommun annonserar återkommande i media samt via olika utskick lokalt om
boendefrågan. Eventuella campingplatser i arenans närhet är idag enbart en stor
byggarbetsplats och vi hoppas få veta en tidplan för färdigställande under våren. Med andra
ord är det lätt kaotiska läget under kontroll.
Vi söker självklart massor av funktionärer och idésprutor som kan hjälpa till för att våra
gäster ska få en fantastisk upplevelse i Sverige. Allt ifrån säkerheten runt landslagen,
danstrupper, freestylehundar till p-vakter och läktarvärdar. Hör av dig till kansli@sagik.se om
du har idéer eller vill hjälpa till.
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