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INLEDNING
Svenska Agilityklubben har till uppgift att utveckla och förvalta agilityn i Sverige. Under 2018
har klubben haft ett antal kommittéer med riktade ansvarsområden. I varje kommitté har det
suttit en representant med från styrelsen vilket främjat god kommunikation.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under året haft 13 möten varav 8 via telefon.
Styrelsen har funnits tillgänglig för medlemmar samt medlemsrekrytering vid SM i Sundsvall
samt Hula Hoppet. Styrelsen har även funnits representerad på specialklubbskonferensen.
Kommittéerna som varit aktiva under 2018 var följande:
• Kommunikation
• Organisation
• Funktionär
• Landslag
• Tävling
• Utbildning
• Regler

MEDLEMMAR
Totala antalet aktiva medlemmar var per 2018-12-31 1242 st vilket innebär en ökning av de
aktiva medlemmarna med 61 st i förhållande till 2017-12-31.

EKONOMI
Ekonomiskt har år 2018 varit det största i föreningens historia. Detta beror på att vår
aktivitetsgrupp SAgiK Mitt arrangerade SM 2018, samt att vi för första gången arrangerade
VM.
Den totala huvudboksomsättningen slutar på 56 740 041:78 kr.
Totala intäkterna har varit 8 223 429:65 kr och de totala utgifterna har varit 7 840 896:97 kr,
vilket blir ett slutresultat på + 382 532,68 kr.
Detaljerad information om ekonomin finns i bilagorna:

•
•
•
•

Balansrapport 2018-12-31
Resultatrapport hela föreningen 2018-12-31
Intäkter - utgifter 2018
Resultat i förhållande till budget 2018

KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉN
Ansvarig: Petra Patcha
Medlemmar: Lisa Härdne och Thomas Juréhn
Under året har kommunikationskommittén huvudsakligen arbetat med kontinuerlig
uppdatering av nyheter och information på hemsidan och Facebook.
På Facebook har vi både en sida och en grupp, med 3588 (3 300 2018) respektive 2745 (2
500 2018) följare/medlemmar.
Tävlingssystemet har fått ett namnbyte samt ny logga.
Den grafiska profilen är antagen och dokument uppdateras löpande i enlighet med denna.
Bildarkivet har kompletterats med nya bilder.
Plattform för livesändningar samt lagring av tidigare filmer har utretts under året, arbetet
fortsätter.

ORGANISATIONSKOMMITTÉN
Ansvarig: Krister Andreasson
Medlemmar: Sven Åfeldt
Kommittén har under hösten haft ett telefonmöte samt två personliga möten. Fokus har
under denna period legat på aktivitetsgrupperna inom Svenska Agilityklubben och nya
aktivitetsgrupper som startat under 2018 är Laholm, Gotland och Flen.
För att tydliggöra vad en aktivitetsgrupp är har kommittén gjort ett FAQ som finns på
hemsidan. I den finns svar på vad en aktivitetsgrupp inom Svenska Agilityklubben är samt
hur en sådan startas.
Kommittén har påbörjat en uppdatering infoblad gällande uppstart och avslut av en
akrtivitetsgrupp samt information om vilka skyldigheter och rättigheter en aktivitetsgrupp har.

Kommittén har drivit arbetet med slopandet av åldersgräns för rösträtt på årsmötet. Arbetet
kommer fortlöpa under 2019.
Kommittén har även arbetat med en utredning kring vad det skulle innebära för Agilityn att
ansöka om medlemskap Riksidrottsförbundet.

FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN
Ansvarig: Linn Magnusson
Medlemmar: Yvonne Ahlin
Kommittén har under året haft ett fysiskt möte och därutöver mycket kontakt online.
Kommitténs fokus under året har varit ett nytt domaravtal vilket nu är på plats. Utöver detta
har kommittén även tagit fram riktlinjer för honnörsdomare och mätning.
Under 2018 har kommittén arbetat med att uppdatera tävlingsledarkompendiet och
utbildningsmaterialet för tävlingsledare påbörjats.

LANDSLAGSKOMMITTÉN
Ansvarig: Katarina Skönvall
Medlemmar: Josefin Mälman och Eva Silfverberg
Uttaget till landslaget skedde i LarsA-hallen i Söderköping med Söderköping BK som teknisk
arrangör med samma poängberäkning som 2016.
32 landslagsdeltagare har representerat Sverige på European Open i Ebreichsdorf i
Österrike, Nordiska Mästerskapen i Finland och Världs Mästerskapen i Sverige detta år
under ledning av Pär Tangfelt och assisterande Jeanette Johansson.
Med till EO som assistans fanns även Caroline Lindqvist och Katarina Skönvall.
European Open 27-29 juli Wien, Österrike

Sverige hade kvalade hundar i alla storlekar, tyvärr blev det inga medaljer.

Small-laget tog en sammanlagd tredje placering i kvalet men tyvärr ingen placering i finalen.
Resultat av de kvalade ekipagen i finalerna:
Small: Jocke med Bella fick ett slalomfel.
Medium: Hanna med Liam fick en femma på balansen, Annelie med Dante en vägran på
sista hindret och Anne med Bonnie fick 10 fel.
Large: Cecilia med Vic och Annika med Storma diskade sig tyvärr.
Nordiska Mästerskapen 10-12 augusti Vantaa, Finland;

Foto: JPFoto
(I medium kom ej Hanna och Liam och Helene och Lisa till start på grund av skador.)
Svenska framgångar

Large individuellt
GULD – Jenny Damm och Lilli
SILVER - Jenny Damm och Ziv
Large team
GULD - Jenny Damm*2, Annika af Klercker, Ebba Eriksson, Jouni Orenius
Small team
GULD - Patrik Rosendal, Jocke Tangfelt, Heidi Penttilä, Enya Habel, Fiona Lövdinger

Världsmästerskapen 4-7 oktober, Kristianstad, Sverige

Svenska framgångar
Small Hopplag Silver
Sandra & Milla 5:e plats individuellt i totalen
Medium Hopp Individuellt Anne & Bonnie Brons
Large Hopplag Silver

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Ansvarig: Josefin Mälman (från juni)
Medlemmar: Lena Holmqvist (fram till juni), Martina Wolgast och Annette Karlqvist
SM genomfördes under 2018 i Sundsvall där också priser för årets hund och årets lag
delades ut i samband med ceremonin på finaldagen. Fullständiga resultatlistor finns på
hemsidan och Agilitydata. Under 2018 var det 24 hundar med dess förare som ansökt och
fått Nollmerit Brons. Vi har dessutom haft äran att dela ut 2 Nollmerit Silver som kräver 100
nollade lopp.
2018 genomfördes 144´251 betalda tävlingsstarter och 475 tävlingsdagar.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Ansvarig: Rosie Dahle
Medlemmar: Mija Jansson, Fanny Gott och Anette Karlqvist
Revideringen av A1 kompendiet har slutförts, huvudsakligen av Mija Jansson och Fanny
Gott. Det reviderade kompendiet har mailats ut till våra agilitylärare för feedback.
En enklare enkät skickades under hösten till agilitylärarna för att checka av vad de tycker är
viktigt. Revidering och uppdatering/modernisering av A1 och framförallt A2 kompendiet samt
en lärarkonferens var önskemål från de som svarade på enkäten.
Kontakt har tagits med SBK och Studiefrämjandet för eventuellt samarbete kring
webblösningar för utbildningar och kunskapstester.

REGELKOMMITTÉN
Ansvarig: Kristin Tuomisto
Regelkommittén har startats upp under 2018. Under 2018 har endast styrelsemedlem Kristin
Tuomisto ingått i gruppen, med första prioritering att starta upp regelrevideringsarbetet. För
detta arbete har en projektgrupp startats. Denna grupp arbetar mot styrelsen. Totalt är det
fem personer i regelrevideringsgruppen varav en är Kristin.
Det har varit möjligt för den enskilde agilityutövaren att tycka till inför regelrevideringen fram
till 31 december 2018. Genom telefonmöten har regelrevideringsgruppen behandlat ett
utskick till SKK-anslutna klubbar, där senaste datum för remissvar är 1 mars 2019.
Regelkommittén har arbetat med regeltillägget att tillåta ramlöst däck inför 2019, vilket har
beviljats av SKK.

AGILITYDATA
2018 byte SAgiK-tävling namn till agilitydata. Namnbytet skedde i samband med att systemet
flyttades över till Sisyfos.

Verksamhetsberättelse projektet
Agility-VM i Kristianstad 4–7 oktober 2018

Svenska landslaget 2018. Foto Joakim Persson

SVERIGES FÖRSTA VM
För första gången arrangerads VM i agility i Sverige. Platsen var Kristianstad Arena. Under
år 2016 blev det klart att vi skulle få arrangera detta VM. Tack vare lobbyverksamhet av vår
dåvarande FCI-representant Nalle Jansson och Paul Pettersson blev det ett ja! År 2015
arrangerades European Open i Kristianstad och det blev en mycket lyckad tävling.
Kristianstad kommun ställde upp mer än vad man kan begära. Detta var grunden varför VM
skulle arrangeras i Kristianstad. Till det kommer såklart en mycket väl anpassad arena,
Kristianstad Arena som tar som mest ca 5 000 åskådare. Stort tack till Anders Olsson och
Ella Ekengren från Kristianstad kommun som hjälpt oss oerhört i detta uppdrag. Stort tack
också till hela det fantastiska gäng som arbetar på Kristianstad Arena och på Arenabolaget.
Sedan 2016 har planeringsarbete genomförts utifrån en arbetsgrupp delvis från den
dåvarande styrelsen. Efter årsmötet 2018 byttes flera personer i styrgruppen för VM ut. Nu
var det full fart på 1000 och några till praktiska saker att fixa.
418 tävlande ekipage från 40 länder deltog. 150 funktionärer har jobbat under
tävlingsdagarna. Vår styrgrupp som roddade allt var nio personer: Ida Qvarnström
Funktionärsansvarig, Mia Lundholm Invigning & avslutning funktionärskläder mm, Ulrika
Pettersson Försäljare & sponsorer, Joakim Persson Press, Håkan Ericson Tävlingsledare,
Eva Persson Assisterande tävlingsledare, Charlotte Edberg IT-ansvarig, Ewa Lundin

Administration och Thomas Juréhn Projektledare. Domare var vår egen Andreas Silvferberg
och Nicolas Renaud från Frankrike. Kontaktfältsdomare var Tommy Hagström och Magne
Alden. Dessa gjorde ett kanonjobb.
En kamratmiddag arrangerades för alla funktionärer där ca 50 personer deltog och en
bankett på lördagen där det blev fullbokat med 180 personer.
Svenska framgångar
Small Hopplag Silver
Sandra & Milla 5:e plats individuellt i totalen
Medium Hopp Individuellt Anne & Bonnie Brons
Large Hopplag Silver

Alla funktionärer bar en tröja ”CREW”. Här Ulrika Pettersson i samspråk med banchef
Kristina Myrefeldt. Foto Joakim Persson.

Hela tävlingen livesändes med hjälp av företaget Sportsground. Mycket proffsigt. Omkring
2000 personer tittade i snitt under varje tävlingsdag. En stor eloge till våra livespeakers som
har fått så mycket beröm. Vi tackar Sofie Lourie, Emma Swärd, Katarina Holmér och Fanny
Gott. Alla lopp finns nu att se och lyssna på utan kostnad på Youtube AWC2018 Kristianstad
https://www.youtube.com/channel/UCj7jyRusE_K2fButUTXTLjg
12´154 besökare kom till Kristianstad Arena under de fyra tävlingsdagarna. Mest folk såklart
på finaldagarna, lördag och söndag. Enligt en turistekonomisk beräkning har besökarna
spenderat 19,4 miljoner kronor på boende, mat och annat. Enligt vår egen beräkning på
själva tävlingen så blir det ett plus på ca 500´000 kr vilket vi är mycket nöjda med.

Ett stort minus var såklart den colombianske hunden Leela som försvann. Från lördagen den
6 oktober engagerade Svenska Agilityklubben sig i sökande med Katarina Holmér som
ledare.
Vi avslutar denna resumé med lite positiv feedback!
Wilfried Claes, FCI
Overall these championships were well planned and executed. The atmosphere during the
event was terrific - this was in no small part down to the organisers and their whole team who
were exceptional helpful and friendly.
Well done Sweden!!

Agilitynow.eu Sascha Grunder
Gold for Sweden for one of the best AWC ever. Many aspects have made the World
Championships in Sweden a unique experience. An event that has set new standards and
raised the bar for the next World Championship in Turku, Finland.
Silvia Trkman har skrivit på sin blogg om vårt VM
Probably my favourite trail in years
Aginotes
AWC 2018 in Kristianstad, Sweden, was extremely well organised and the courses
offered excitement for the audience

Team leader Canada
The best organized ever!

Enkät till de 28 försäljarna
9 av 10 försäljare var mycket nöjda med Kristianstad
Arena.
Några kommentarer:
Helhetskänslan av arrangemanget som var otroligt
bra!
Hela arrangemanget var superbra!
Service, stämning & alla trevliga människor!
Livesändning i gångarna
Service, stämning & alla trevliga människor!
Omslagsbilden katalog. Foto J. Persson

Verksamhetsberättelser för Svenska
Agilityklubbens aktivitetsgrupper
SAGIK MITT
SAgiK Mitt bildades under 2017 i syfte att genomföra Agility SM 2018.
2018 har varit vårt första riktiga verksamhetsår.
Vi genomförde SM i Bergsåker, Sundsvall, under 3 dagar i månadsskiftet juni-juli.
Som med alla arrangemang får man både ris och ros men på det stora hela var vi mycket
nöjda med att ha rott detta stora arrangemang iland med bara 10-15 aktiva. Givetvis ställde
folk utifrån upp under själva tävlingen men all planering och förarbete utfördes av ett fåtal
personer som i huvudsak varit aktiva inom agility i ungefär fem år, med ett par undantag!
Utöver SM har vi genomfört ytterligare två stycken tvådagarstävlingar inomhus i Klass Arena
i Söråker. Arrangemangen har varit mycket lyckade, framförallt sportsligt.
Gruppens medlemmar har även hunnit med att tävla själva under året med pinnar,
uppflyttningar, cert, championat och SM-kval som resultat.
Under sommaren/hösten efter SM har vi haft en bana utomhus där vi kunnat träna varierat.
Agilitybanan har vi kunnat köpa för överskottet från Agility-SM.
Under vintern har vi gemensamma träningar i Klass Arena.

SAGIK BOLLNÄS
SAgiK Bollnäs bildades den 20 december -17 och den 7 februari blev vi godkända som
aktivitetsgrupp. Vi har bestått av 14 st medlemmar, även 11 st stödmedlemmar.
Under året har vi haft gemensamma träningar varje måndag nästan hela året. Vi tränade på
vintern i Hertsjö ridhus och på sommaren hos Malin Tangfelt i Häggesta. Till en början
tränade vi på Malins hinder, sedan började vi ragga sponsorer för att ha råd att köpa in
hinder. Alla företag fick då en reklamskylt på ett hinder och även deras logga på vår
hemsida. Det blev sammanlagt ihop 18 st företag +1 privatperson som sponsrade. Vi köpte
in 15 st hopphinder, 20 par sandsäckar, 2 långa och 2 korta tunnlar och ett A-hinder.
Vi hade vårt första planeringsmöte på bowlinghallen, då vi åt tacobuffe´, spelade bowling,
planerade för tävlingar/träningar och fick även information från Kerstin Persson på
studiefrämjandet. Har lånat studiefrämjandets lokaler för några planeringsmöten under året.
Familjen Tangfelt ordnade "klubbstuga" åt oss bredvid agilityplanen, en mysig barrack med
micro, lampor, stolar, bord och en liten "toalett". Även strålkastare så vi kan träna när det är
mörkt.
Inför SM så ordnade vi t-shirt till dem som kvalat in, det var Malin Tangfelt, Tina Wikberg,
Åsa Rönn och Malin Jonsson.
Vi hade i april 2 st kvällstävlingar för klass 2 hundar i Hertsjö ridhus. I maj hade vi 2 st
kvällstävlingar för klass 1 hundar i Häggesta. I juni hade vi en dubblerad klass 3 både hopp
och agility på Långnäs. I december hade vi Nobelhoppet för klass 1. Den sistnämnda blev
väldigt uppskattad då vi bjöd på snittar, cider och mysig stämning i ridhuset.

På våra gemensamma träningar som oftast varit måndagar så ordande Malin T olika
banor/kombinationer till våra träningar i ridhuset. Även en vintercup genomfördes vid några
tillfällen under vintern. Vi har köpt en onlinekurs från Fiona Lövdinger med olika övningar vi
tränat på och hjälpt varandra med.
I juli hade vi en sommarfest där vi grillade och lekte lekar.
Vi hade ett litet annorlunda KM med ca 22 grenar med både hund och utan, i lag och
individuellt där man samlade poäng under hela kvällen. Maggan stod tillslut som vinnare
efter vi kämpat med bl.a pilbåge, lite agility, rulla varandra i plast, äta äpple ur en hink,
hoppat säck, målat varandras naglar mm mm. Vi bjöds på grillad korv och fika innan
tävlingen drog igång på allvar.
Vi har haft många fina tävlingsresultat under året av våra duktiga ekipage, en hel hög med
vinster, pinnar, sm-pinnar och uppflyttningar.

SAGIK VÄXJÖ
Växjö Agility-SAgiK hade under 2018 18 st personer som betalt in träningsavgiften.
Vi har det senaste året erbjudit fyra inofficiella tävlingar samt två stycken officiella tävlingar,
en endagars klass 1 och en tvådagars Lagtävling med sammanlagt ca 1400 starter. Båda de
officiella tävlingarna har varit i fortsatt gott samarbete med närliggande fotbollsklubbar där vi
har fått låna deras planer. Ett tiotal kurser med olika teman har hållits i egen regi. Vi satsar
på kvalitet framför kvantitet när det gäller både kurser och tävlingar. Man vill verkligen att
människor och hundar som varit hos oss ska få med sig en positiv känsla.
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. Man har under året tagit beslutet att
fortsätta satsa på vår inomhushall och installerat luftvärmepumpar. Då vår satsning på
konstgräs blev lyckat så kände vi att detta var nästa steg i vår utvecklingsresa.
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
Det här året har vi varit 35 st som betalat in träningsavgift.
Ansvarig för kursverksamheten och ekonomin mot Sagiks kassör har Anna Wiik Persson
varit.
Stina Bäck har varit ansvarig för tävlingsverksamheten mot Sagik.
Under våren hade vi en grundkurs, en fortsättningskurs, enstaka träningsdagar och en
Rallylydnadskurs med extern instruktör.
Under sensommaren och hösten har vi haft en grund och en fortsättningskurs.
Vi har haft en del gemensamma träningskvällar.
En träningstävling kördes i juni.
Under juni och juli anordnades det 4 officiella tävlingskvällar. Klass 1 och 2 agility och hopp
med ca 60 starter vardera.

Vi har under året köpt in 10 hopphinder med hjälp av bidrag från Hälsinglands Sparbank. Vi
har köpt in en ny balansbom, nya tunnelhållare och rallylydnadsutrustning.
Under vintern 2018–2019 har vi anordnat träning i ridhus på måndagkvällar.
Vi avslutade året med middag för de som varit delaktiga under året och planerade för nästa
års aktiviteter.

SAGIK LAHOLM
I april i år blev SAgiK Laholm godkänd som aktivitetsgrupp.
Vi var ett tiotal aktiva agilityutövare som ville starta ny agilityverksamhet i Laholm på
nystartade Hallabergs hundklubb.
Målet för första året var att få bra träningsförhållanden med en ny bana och att arrangera en
klass 1 tävling. I slutet på maj hade vi en komplett agilitybana på plats. Vår första tävling blev
en tvådagars i september med klass 1 på lördagen och lagtävling på söndagen, dubbla
klasser båda dagarna. Vi körde på två banor där hoppklassbanan var lånad av Halmstad
Brukshundklubb.
Klass 1-tävlingen blev inte riktigt som vi tänkt oss eftersom våra balanshinder inte höll måttet
utan blev hala i regnet. Av säkerhetsskäl ställde vi in den 2:a Ag1-klassen och lånade nya
balanshinder från Halmstad Brukshundklubb för nästa dags tävling. Lagtävlingen kunde
sedan genomföras på söndagen utan problem. När tävlingshelgen var över hade vi klarat av
ca 1000 starter.
Vi vill särskilt tacka Halmstad Brukshundklubb för sin mycket generösa hållning med att låna
ut sina hinder till oss. Utan deras hjälp och snabba agerande hade vi inte kunnat genomföra
tävlingen!
De hala balanshindren har nu blivit utbytta så nu kan vi träna i alla väderlekar och även
arrangera fler tävlingar.

SAGIK SÖDERKÖPING
SAgik Söderköping har under 2018 hållit en officiell klass 1 tävling i LarsA-Hallen.
Domare var Åsa Wrede det var två agilityklasser och en hoppklass, totalt
220 starter.
Ingen övrig verksamhet har bedrivits under året. All annan agilityverksamhet i
Söderköpingsområdet har bedrivits i Söderköpings BKs regi.

SAGIK MALMÖ
Agilityåret började med att vi arrangerade Gåsahoppet, vår årliga klass 3-tävling under
påskhelgen i Nils Holgerssonhallen i Skurup. Vi har även anordnat inofficiella tävlingar under
sommaren för att examinera Alexandra Gullberg som domare. I augusti hade vi
Augustihoppet, en tvådagars klass 1 & 2 tävling som också blivit en omtyckt tradition. I
september avslutade vi tävlingsåret med kvällstävlingar för klass 1.
Vi har hållit flera kurser i agility på olika nivå samt i mental träning och balansboll.
För att underhålla vår plan var vi tvungna att trumla den igen under våren.
Våra aktiva har varit igång på tävlingsbanorna, vi har två nya agilitychampions och två nya
hoppchampions samt en dansk hopp & agilitychampion. Vi har haft en representant på EOJ i
Holland. Samtidigt har vi flera nya ekipage som debuterat på tävlingsbanorna under året.

Vi har haft en grillkväll under sommaren och en mingelkväll på hösten med god mat
diskussioner om hur vi ska föra verksamheten framåt.
Under året har vi varit 40 träningsaktiva, 5 supporters och 8 ungdomar i aktivitetsgruppen.

SAGIK GOTLAND
Den 7 maj fick information om att vi har blivit godkända som aktivitetsgrupp Gotland. Grattis
till oss!
Sedan dess har vi haft två valpkurser, två agilitykurser (en nybörjare och därefter en
fortsättningskurs). Vi har dessutom haft en träningshelg för våra medlemmar med Mikaela
Holegård som instruktör.
SAgiK Gotland har genomfört en officiell tävling 2018 – Novemberfesten den 3-4/11-18.
Därutöver har Gotlandsmästerskapet genomförts den 16/12 med följande resultat:
Gotlandsmästare
Large (inkl XL) Patrik Kalmén med Sacco
Medium Ann Högström med Leo
Small Thomas Juréhn med Happy
Från och med den 11/11 organiseras agilityträning i ridhuset varje söndag mellan 09.0012.00 – För varje träningstillfälle finns ett givet tema och en ansvarig som lägger upp
övningar anpassade efter de olika grupperna.
SAgiK Gotland har även varit delaktiga i uppvisning med hund på Skördefestivalen samt
engagerats av Länsförsäkringar Gotland i deras 130 års jubileum.

SAGIK FLEN
Ingen verksamhet under 2018, beräknar komma igång under 2019.

SAGIK SOLNA
Ingen verksamhet under 2018.

