VERKSAMHETSPLAN för Svenska Agilityklubben 2018
Kommunikation
Styrelsen kommer att fortsätta att uppdatera våra kanaler med aktuell information. Arbetet
med hemsidans innehåll och struktur fortgår, så även arbetet med att skapa och uppdatera
trycksaker och montermaterial.
Vi kommer dessutom att arbeta för att befästa varumärket, jobba vidare med
kommunikationsplanen och undersöka alternativ som kan ge annonsintäkter.

Organisation
Fokusområde för verksamhetsåret 2018 blir att uppdatera och utveckla befintlig
organisationsbeskrivning och arbetsordningar.
Organisationskommittén kommer också att ansvara för inbjudan och genomförande av den
frågestund för agilityaktiva som SAgiK kommer att arrangera fredagen den 22 juli i samband
med tävlingen HULA-hoppet i Kungälv.

Funktionär
Under året ska vi undersöka möjligheterna att genomföra en webbaserad TL-uppdatering
under 2018. Det kommer också att bildas ytterligare en projektgrupp som får i uppdrag att ta
fram förslag till hur man skall kvalitetssäkra domaruppdraget.

Landslag
Ett landslagsuttag kommer att ske i LarsA-hallen, Söderköping, under Kristi
Himmelsfärdshelgen den 10-14 maj. Söderköping BK bidrar med funktionärer till tävlingen.
Representanter för Sverige kommer under 2018 att åka till EO i Österrike, NM i Finland och
VM, på hemmaplan, i Kristianstad. Landslagsledningen kommer även detta år att ledas av
Pär Tangfelt och assisterande Jeanette Johansson.
Om de rätta förutsättningarna finns kommer ett landslagsläger att ske.

Tävling
SM ska genomföras i Sundsvall mellan 29 juni och 1 juli med hjälp av SAgiK Mitt.
Tävlingsdomare kommer att vara Jocke Tangfelt, Alexander Beitl och Sandra Deidda.
Överdomare kommer att vara Hasse Sundqvist och Åsa Wrede.
VM-gruppen fortsätter sitt arbete inför VM i agility 4-7 oktober i Kristianstad.
Det finns planer på en återkommande agilitycup och samtal förs med en av SAgiKs
sponsorer.
Det finns planer även för årets hund-listor i klass 1 och 2.

SAgiK tävling
Utvecklingen av SAgiK tävling kommer att fortgå men nu i egen regi. Under början av året
kommer det att skrivas nya avtal med de företag som ska ta hand om driften samt
förvaltning och utveckling av SAgiK tävling i framtiden.

Utbildning
Under verksamhetsåret 2018 planerar kommittén att färdigställa förslaget till nytt A1kompendium och att skicka detta till agilityinstruktörslärarna på remiss. Det planeras också
att påbörja en revidering av A2-kompendiet. En fortbildningsträff för agilityinstruktörslärare
planeras den 20-21 oktober 2018. Vi kommer också fortsätta att utvärdera potentiella
samarbetspartners.

Verksamhetsplaner Aktivitetsgrupper
Växjö Agility-SAgiK
Under kommande år så är planen att fortsätta utveckla vår verksamhet med
träningsmöjligheter i vår anläggning med fokus på kvalitet och agilitykärlek. Vi kommer
kunna erbjuda en träningsplan inomhus för uthyrning med hög standard i och med vårt nya
konstgräs och moderna hinderpark.
Utomhusplanen håller även den hög standard men är för deltagarna i aktivitetsgruppen.
Kursverksamheten fortsätter som föregående år men vi ska testa på fler temakurser än
2017. Detta innebär exempelvis kurser helt inriktade på slalom och vippbrädan bland annat.
Under vintern/våren så kommer vi ha en blåbärscup med tre inofficiella tävlingar som var
väldigt uppskattat 2017. Vi kommer lägga till en öppenklass för att öppna upp för fler
tävlande. Under sommaren kommer vi att arrangera två officiella tävlingar, en endagars
klass 1 och en tvådagars lagtävling, detta i samarbete med de två lokala fotbollsklubbarna
som föregående år.
Deltagarna kommer fortsätta att vara engagerade för vår aktivitetsgrupp då vi är en liten
grupp som hjälper varandra och alla bidrar till att vi är en grupp med ett starkt ”oss”. Vi har
stormöten där alla får komma till tals och beslut tas . Vi har arbetsgrupper som har olika
ansvarsområden och det är något vi tänker fortsätta jobba utifrån under 2018.

SAgiK Hudiksvall
Våra mål för 2018:
-Hålla minst en ”prova på” dag.
-Hålla minst 1 grund och fortsättningskurs.
-Anordna officiell tävling. Vi ska ansöka om tävling officiell klass1 under året.
-Anordna inofficiell sommarcup. (3 deltävlingar under juni- september).
-Anordna träningsdagar för medlemmarna i gruppen.
-Söka bidrag från fonder för balansbom och gungbräda.
-Vi ska fixa hinderparken så att den är regelmässig.
-Vinterträning i ridhus vintern 2018-2019.
-Vid årsslut 2018 ska vi ha en stabil ekonomi och plus i kassan.

SAgiK Söderköping
Under 2018 kommer SAgiK Söderköping genomföra följande aktiviteter:
Arrangera en inofficiell agilitytävling - maskeradhoppning.
Erbjuda funktionärer som deltog under LLU 2017 att delta vid kurstillfälle för instruktör
Maria Alexandersson.
Erbjuda öppna träningstillfällen.

Malmö Agility-SAgiK
Allmänt
Malmö Agility- SAgiK är en aktivitetsgrupp under Svenska Agility Klubben (SAgiK), vars syfte
är att driva agilityverksamhet i södra Skåne. Detta gör man bland annat genom kurs- och
tävlingsverksamhet samt andra event för gruppens träningsaktiva. För att kunna erbjuda en
bra anläggning, inspirerande kurser och ha en fungerande ekonomi så behöver varje
träningsaktiv vara en aktiv del i den gemensamma verksamheten. År 2018 är det första
helåret det bedrivs verksamhet.
Organisation
För att bli en del av Malmö Agility-SAgiK måste man vara medlem i Svenska Agilityklubben,
erlägga en träningsavgift om 500kr samt godkänna vår överenskommelse. Under året
uppskattar vi att antalet träningsaktiva kommer ligga runt 40 stycken. Vi kommer under året
ta fram en organisationsplan för hur vi ska jobba inom gruppen på ett demokratiskt vis.
Verksamhet
Under 2018 kommer fokus läggas på att fortsatt förbättra anläggningen och marken. Marken
har högst prioritet därefter kommer stugan. Malmö Agility- SAgiK ska under året bedriva
tävlingsverksamhet (Gåsahoppet samt en till officiell tävling), inoffciella tävlingar,
kursverksamhet och andra event för att främja sammanhållningen i aktivitetsgruppen.

Information
Malmö Agility - SAgiK har en hemsida där de aktiva kan hitta al l aktuell information, ansökan
om inträde i aktivitetsgruppen, inbjudan till kurser och bokning av planen. På Facebook finns
en grupp som är sluten för enbart aktiva och supporters och en öppen Facebooksida till
allmänheten. Målet för 2018 är att hålla alla tre sidorna uppdaterade.
SAgiK Solna
Under år 2018 planerar aktivitetsgruppen att arrangera två officiella tävlingar.
Sagik Mitt
Sagik Mitt bildades av en grupp agilitytävlingsekipage i Västernorrland 2017 då vi fick
förtroendet från Svenska Agilityklubben att arrangera Agility SM 2018.
Vår verksamhetsplan för 2018 är att genomföra SM:et den 29 juni – 1 juli på Bergsåkers IP,
en idrottsplan ca 6 km väster om Sundsvall.
På idrottsplanen kommer det att finnas möjlighet till uppställning av husvagnar och husbilar.
Vi kommer också att kunna tillhanda håller lunchservering och kiosk. Plats kommer även att
finnas för försäljare av hundrelaterade produkter och tjänster.

Sagik Bollnäs
Då vi ännu inte har en egen plats att vara på samt någon egen bana så kommer vi att bedriva
vår verksamhet till en början hos Häggesta Hund och Katt i Häggesta, Bollnäs där vi får
tillgång till både planer och bana. Målet är att köpa in egna hinder eftersom och så
småningom även hitta en egen plats att vara på.
Vi kommer att ta ut en träningsavgift på 300 kr/år och även om någon vill sponsra med en
supporteravgift på 100 kr/år
Vi planerar att under året arrangera officiella agilitytävlingar
Våren: Två stycken kvällstävlingar i klass 2
Sommaren: En endagarstävling med dubblerade klass 3
Hösten: Två stycken kvällstävlingar i klass 1
Vi planerar gemensamma träningar som täcker alla nivåer under hela året. Inomhus i Hertsjö
Ridhus på vintern och utomhus i Häggesta resten av året. Vi planerar även att köpa in en
onlinekurs som vi kan träna efter.
Någon form av KM planeras till hösten.

