Verksamhetsplan för
Svenska Agilityklubben 2019
STYRELSENS ARBETE
Styrelsen kommer under 2019 fortsätta med samma arbetsuppdelning vad gäller
kommittéarbete. Kommittéerna kommer fortsatt ha en ansvarig från styrelsen för att främja
kommunikationen. Styrelsen planerar även att bilda en kommitté för Agilitydata för att på ett
fokuserat och effektivt sätt utveckla systemet.
Styrelsen planerar för flertalet fysiska möten då dessa är ett mycket bra tillfälle för gedigna
diskussioner som för arbetet framåt.

KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉN
Det huvudsakliga arbetet för kommittén är att kontinuerligt uppdatera nyheter och information
på hemsidan och Facebook.
Nytt sponsoravtal arbetas fram och ska tecknas med minst en ny Guld-sponsor. Nytt är att vi
öppnar upp för flera större sponsorer, dock ej konkurrerande verksamheter.
Agilitydata förbereds för banners och annonser på olika nivåer. Ett nytt avtal har tagits fram
för att verkställa detta när det är tekniskt möjligt.
Vi undersöker nya möjligheter att samarbeta och stödja aktörer som har kanaler som
kompletterar våra egna.
Under året ska vi fortsätta arbetet med att hitta sätt att erbjuda agilitysverige livesändningar
från tävlingar.
Genomgången av innehållet på hemsidan kommer att fortgå.
Kommittén kommer att fram ett förslag på layout på 2019 års landslagskläder i samarbete
med LLK.
En översyn utav utbud samt hantering av profilprodukter planeras.
Agria Cup planeras att genomföras under 2019. Kommunikationskommittén ska föreslå ett
koncept för denna cup.

ORGANISATIONSKOMMITTÉN
Fokusområde för verksamhetsåret 2019 blir att uppdatera och utveckla befintlig
organisationsbeskrivning och arbetsordningar. Uppdatera och färdigställa informationsbladet
angående vad som gäller för de som vill starta upp aktivitetsföreningar under Svenska Agility
Klubben. Målet 2019 är fyra nya aktivitetsgrupper samt följa upp och träffa de befintliga
aktivitetsgrupper som finns idag.
Organisationskommittén kommer även fortsätta med att synliggöra Svenska Agilityklubben
genom att närvara med vårt informations tält vid minst två tillfällen under året, SM i Klippan
är ett av de tillfällena.

FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN
Kommittén planerar för att kunna genomföra en domarkonferens under hösten 2019 med
fokus på regelrevidering
Kommittén har som mål att genomföra en fortbildande aktivitet för tävlingsledare.
Kommittén ska slutföra uppdraget att utredningen konsekvenser av att döma anhöriga.

LANDSLAGSKOMMITTÉN
Ett landslagsuttag kommer att ske den 24–26 maj i LarsA-hallen, Söderköping. Årets domare
är Zsofi Biro från Ungern och Reetta Pirttikoski från Finland. Det kommer att vara samma
poängberäkning som tidigare år men med tillägget att om inte fulla kvoten av kvalade
uppfylls, fylls kvoten med ekipage som enbart har agilityresultat.
Landslagsrepresentanterna kommer under 2019 att åka till EO i Nederländerna, NM i
Danmark och VM i Finland.
En uppdragsspecifikation för landslagsledningen är framtagen. Under 2019 kommer vi att
utöka från två till tre landslagsledare. Arbetet med att ta fram en ny landslagsledning
hanteras i kvartal 1–2.
Ett landslagsläger är inplanerat under året. Vår plan och förhoppning är att hitta verktyg för
att kunna prestera under året vilket resulterar i fler medaljer.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
SM ska genomföras i Klippan mellan 28 och 30 juni i samarbete med Nutrolin Arena och
Skånehallen. Tävlingsdomare kommer att vara Alexander Beitl, Stefanie Semkat, Andreas
Silfverberg och Catharina Tuomisto. Överdomare kommer att vara Nils Lindqvist, Kristina
Myrefelt och Marianne Fernström.
Årets Hund klass 1 och 2 kommer att genomföras för första året.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Utveckla samarbete med SBK och Studiefrämjandet med lösningar för utbildningar
och tester på webben.
Under vår/försommar samla de aktiva lärarna till en konferens.
Utveckla och förbättra utbildningsmaterial, kompendier, för A1 och A2 utbildning. I
samråd med de aktiva lärarna.
Tillsammans med aktiva lärare utreda hur vi får fler att vilja utbilda sig till instruktörer
och hur ska vi agera för att de utbildade instruktörerna fortsätter som instruktörer. Hur
höjer vi instruktörsstatusen? Vilka åtgärder behövs och hur fort går de att sätta in.
Utreda om utbildning av fler instruktörslärare behövs.

REGELKOMMITTÉN
2019 års arbete består till stora delar av regelrevideringsarbete. Det kommer att
göras förslag på de regeländringar som är aktuella, vilka utgör remissomgång 2.

Verksamhetsplaner för Svenska
Agilityklubbens aktivitetsgrupper
SAGIK MITT
Vi kommer under året att ansöka om att hålla minst 4 stycken agilitytävlingar.
I januari – februari kommer 4 stycken deltagare från SAgik Mitt att utbilda sig till
agilityinstruktörer.
I februari har vi anlitat en utomstående tränare för att fortbilda SAgik Mitts deltagare.
Vi kommer under året att bygga en egen hemsida där vi ska marknadsföra våra tävlingar,
kurser och kommande träningar.
Vårt mål 2019 är att få fler personer engagerade i SAgik Mitt, detta gör vi genom att erbjuda
nya deltagare kurser och träningstillfällen.

SAGIK BOLLNÄS
Vi kommer även detta år att bedriva vår verksamhet hos Häggesta Hund och Katt i
Häggesta, Bollnäs där vi har tillgång till både planer, bana och en liten klubbstuga. Målet är
att vi ska komplettera vår hinderpark med balansbom, gungbräda, slalom, däck, mur och
långhopp allt eftersom det kommer in pengar.
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
Vintern: Tre stycken kvällstävlingar i Hertsjö ridhus, en hopp 1 x3, en agility 2 x3, en hopp 2
x3
Våren/hösten: Två stycken kvällstävlingar i klass 1 eller 2 samt en helgdag dubblerade agility
3 och hopp 3.
Vintern: En kvällstävling Agility 1 x3
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.
En sommarfest och KM planeras också.

SAGIK VÄXJÖ
Under kommande år är planen att fortsätta utveckla vår verksamhet med
träningsmöjligheter i vår anläggning med fokus på kvalitet och agilitykärlek.
Kursverksamheten fortsätter som föregående år och vi ska fortsätta med konceptet
att ha temakurser som vi testade under 2018. 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 under föregående två år. Under sommaren kommer vi
att arrangera två officiella tävlingar, kvällstävling klass 1 och en tvådagars klass 3.
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 2019.

SAGIK HUDIKSVALL
Våra mål för 2019:
 Anordna minst 1 grund och fortsättningskurs.
 Hålla en ”Prova på” dag.
 Anordna officiell tävling, klass 1 och 2.
 Anordna inofficiell sommarcup.
 Anordna träningsdagar för medlemmarna i gruppen.
 Söka bidrag för inköp av nya hinder (tunnlar, däck och gungbräda).
 Fixa hinderparken så att den är regelmässig.
 Träning i ridhus vintern 2019–2020.
 Vid årsslut 2019 ska vi ha en stabil ekonomi och plus i kassan.

SAGIK LAHOLM
För 2019 räknar vi med att arrangera minst en tävling. I skrivande stund är det oklart exakt
när och vilken/vilka klasser det blir.
Vi kommer att fortsätta agilityverksamheten på Hallabergs hundklubb och hyra träningsplan
och hinder.

SAGIK SÖDERKÖPING
Under året kommer vi att ta in en föreläsare till klubben, Eva Marie Wergård.
Föreläsningen kostar 6000 kr samt bilersättning.

SAGIK MALMÖ
Allmänt
Under 2019 kommer fokus läggas på att fortsatt förbättra anläggningen och marken.
Fixardagar kommer att arrangeras för att alla akriva ska hjälpas åt att hålla rent och snyggt
samt förbättra våran anläggning.
Tävlingsverksamhet
Malmö Agility- SAgiK planerar att arrangera både officiella och inoffciealla tävlingar under
året, så som: - Gåsahoppet - Augusthoppet - Kvällstävlingar
Kursverksamhet
Under 2019 ska vi försöka arrangera fler kurser i olika nivårer. Vi ska bjuda in externa
insturktörer för att inspirera och ge våra aktiva nya träningsidéer. Våra träningsgrupper i
klass 1-2 samt klass 3 kommer fortsätta även under 2019.
Event

Malmö Agility- SAgiK kommer fortsätta arrangera event för att främja sammanhållningen i
aktivitetsgruppen.

SAGIK GOTLAND
Inomhusträning ridhuset pågår till 21/4-19.
Nya tider för inomhusträningen vinter 2019/2020 kommer att preliminärbokas innan
sommaren.
Kurs för Annika Aller – sista helgen i april.
Beslut kommer att tas i slutet av månaden ang tävling ngn gång 6-9/6. Därutöver kommer en
höstfest respektive julfest att planeras.
Kursverksamhet – pågående fortsättningskurs slutförs samt att den gruppen erbjuds en
ytterligare kurs.
Det finns underlag för att starta en nybörjarkurs och den planeras till utomhussäsongen, den
följs sedan upp av fortsättningskurser till hösten.
Aktivitetsgruppen behöver fler instruktörer och kommer att ”göra allt” för att engagera
blivande instruktörer.

SAGIK FLEN
Under 2019 planeras en officiell tävling och vi har även planerat för några inofficiella. Utöver
detta förvantar vi oss komma igång med kursverksamheten.

SAGIK SOLNA
Ingen verksamhet planeras under 2019.

