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INLEDNING  

Svenska Agilityklubbens syfte är att utveckla och förvalta agilitysporten i Sverige. Under 2019 har 

styrelsen arbetat tillsammans med kommittéerna i de olika frågorna som berört sporten; i år har 

framförallt regelrevideringen varit ett stort fokus för svensk agility. Antalet medlemmar har ökat från 

1268 st (2018) till 1302 st (2019) och antalet starter har ökat med 7248 st; från 128 963 st starter år 

2018 till 136 211 st år 2019. En del av verksamheten finns ute i s.k. aktivitetsgrupper där det i år har 

tillkommit sex nya – Karlskrona, Södra Roslagen, Sundsvall/Timrå, Vindeln samt Västra 

Mälardalen.  Ekonomin har varit god under året.  

  

STYRELSENS ARBETE  

Under 2019 har styrelsen haft fyra fysiska möten, 11 telefonmöten och utöver det kommunicerat i 

privata facebookgrupper samt via mail. Fyra VU-möten har genomförts. Deltagarantalet på mötena har 

varit något lägre än tidigare år vilket har medfört en viss minskad effektivitet i styrelsearbetet. I varje 

kommitté har en styrelsemedlem varit medlem för att öka kommunikation och insikt mellan 

kommittéerna och styrelsen. Arbetet kring regelrevideringen har även nått styrelsen och även en del 

tankeexperiment om agilityns framtid i samband med de beslut som togs vid kennelfullmäktige, där två 

styrelsemedlemmar deltog. Under hösten hölls en domarkonferens med väldigt goda recensioner.   

  

MEDLEMMAR  

Till klubben har det tillkommit 34 nya medlemmar från tidigare år. Medlemsantalet är per 2019-12-31 

är 1302 st jämfört med 1268 st under slutet av 2018.   

 



 

EKONOMI  

Resultaträkningen visar ett underskott på 21 172,85 kr. Tillgångarna per 2019-12-31 är 4 290 384,21 

kr.   

 

För ytterligare information om ekonomin, se särskild resultat- och balansräkning.  

 

ANTAL STARTER PER ARRANGÖR  

 

  

KOMMITTÉER  

Rapport från våra kommittéer under året.  

 

Landslagskommittén 

I LLK ingår Josefin Mälman, Katarina Skönvall och under Q4-2019 Joakim Frick, som ersätter 

Josefin Mälman.  

2019 Sverige  

Uttaget till landslaget skedde i LarsA-hallen i Söderköping med Söderköping BK som teknisk 

arrangör. Ett landslagsläger hölls i samband med SM för att skapa god sammanhållning i 

landslaget och jobba med den mentala styrkan.  

Sverige har representerats på European Open i Arnhem i Holland  

Nordiska Mästerskapen i Danmark och Världs Mästerskapen i Finland detta år under ledning av Eva 

Persson tillsatt på 2år, assisterande Jeanette Johansson 1 år och Kristina Myrefelt 2 år, med till EO 

som assistans fanns även Hannah Uhlán.   

 

Finalmedaljer på mästerskapen: 

European Open 25–28 juli Holland  

Tyvärr inga medaljer på EO men väldigt många fina kval-lopp.  

Nordiska Mästerskapen 10-11 augusti Danmark  



 

Small - Enya Habel-Party 1:a, Sandra Sjöberg-Milla 2:a  

Large - Jouni Orenius-Neela 1:a, Jenny Damm-Lili 3:a  

Lag - Small 2:a plats, Medium 3:e plats , Large 3:e plats  

Världsmästerskapen 19-22 September, Vantaa, Finland  

Medium - Anne Karlsson-Bonnie 2:a plats   

  

Tack alla inblandade för detta agilityår!  

  

Regelkommittén   

Regelkommittén består av Kristin Tuomisto, ledamot i SAgiK styrelse, och Håkan Ericson. 

Regelkommittén, i samråd med styrelsen, utsåg en regelrevideringsgrupp (s.k. RRG) 2018, som också 

under 2019 har arbetat med regelrevideringen. RRG består av Kristin Tuomisto, Håkan Ericson, 

Yvonne Ahlin, Oliver Rasmusson och Lena Holmqvist.   

  

En facebookgrupp skapades i början av året, med syfte att den enskilda medlemmen ska kunna 

kommunicera med RRG, för att får en inblick i regelrevideringsarbetet, finna delaktighet och få en 

förståelse för de förslag som läggs fram. RRG har under året haft 5 telefonmöten och ett sittande 

möte. I övrigt har kommunikation skett genom gemensamt forum. Arbetet har fokuserat på inlämnade 

förslag från remissomgång 1, för att göra efterforskningar i de stora och de små frågorna, och skapa 

underlag och ett färdigt regelförslag för remissomgång 2. Remissomgång 2 skickades ut under 

november månad som planerat, och meddelades också via SAgiKs hemsida.   

RRG skapade en lucköppningskalender i facebookgruppen, där varje lucka uppmärksammade ett 

regelförslag.   

  

Organisationskommittén  

I Organisationskommittén ingår Krister Andreasson samt Sven Åfeldt. Kommittén har under hösten 

haft två telefonmöten samt ett fysiskt möte i samband med ett ordinarie styrelsemöte. Det har 

tillkommit nya aktivitetsgrupper inom Svenska Agilityklubben och dessa 

är SAgiK Karlskrona, SAgiK Södra Roslagen, SAgiK Sundsvall/Timrå,  SAgiK Västra Mälardalen 

samt SAgiK Vindeln.  

Styrelsen har under SM i Klippan varit på plats i sitt tält för att möjliggöra för medlemmarna att kunna 

ställa lite frågor och träffa oss fysiskt.   

   

Kommunikationskommittén  

I denna kommitté ingår Thomas Juréhn, Lisa Härdne, Petra Patcha och Emma Swärd. 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 

3802 st respektive 2988 st följare/medlemmar. Emma Swärd har ansvaret att publicera nyheter och 

annat intressant på Facebook och Instagram. Under 2019 påbörjades verksamhet med 

livesändningar. Vi har tillsammans med företaget Staylive skapat en plattform. På länken 

https://play.staylive.se/agilityklubben sänds live och sparas livesändningar. I dagsläget finns är VM 

2018, Landslagsuttagning 2019, SM 2019. Under landslagsuttagningen tittade ca 1 200 personer per 

dag i totalt 6208 timmar. På SM 2019 i Klippan var det 10 487 personer som sammanlagt tittade i 

6664 timmar. Dessa sändningar var gratis att titta på. Under 2019 fick vi klart med ny fodersponsor 

from 2020 som är Purina Proplan.   

  

Agidakommittén  

Kommittén består av Thomas Juréhn, Jens Berglund, Ewa Lundin, Christin Hansson, Lotta Bergholz. 

Denna kommitté bildades under 2019 och har som syfte att stötta utveckling och underhåll på vårt 



 

tävlingssystem. Agida är mycket navet i föreningens verksamhet och härav viktig att vi kan 

säkerställa en stabil drift – och detta till en så rimlig kostnad som möjligt. Driftsäkerheten har ökat 

under 2019 och kapaciteten då många användare är inne har förbättrats. Omkring 6 000 personer är 

under en vecka inne på Agida och det är man i genomsnitt i 10 minuter. 70% går in via sin mobil och 

flest användare är det på lördagar och söndagar. Under året har endast telefonmöten genomförts.  

  

Tävlingskommittén  

I tävlingskommittén ingår Josefin Mälman. Martina Wolgast och Anette Karlqvist. För första gången 

arrangerades SM av privata aktörer då Skånehallen och Nutrolin Arena höll i stafettpinnen 

tillsammans på årets SM 2019 i Klippan. Fullständiga resultatlistor finns på hemsidan och Agilitydata. 

Det var dessutom första året som priser för Årets hund klass 1 och 2 delades ut under SM tillsammans 

med Årets hund klass 3 och Årets lag. Vår huvudsponsor Agria utdelade stipendier till Årets nybörjare 

i varje klass, där hund och förare började tävla agility för första gången under 2019. Under 2019 har 

hela 44 hundar med dess förare lyckats uppnå 50 nollade lopp och erhållit Nollmerit Brons. Vi har 

även haft äran att ge ut Nollmerit Silver till 6 hundar som klarat bedriften att uppnå 100 nollade lopp. 

2019 genomfördes  tävlingsstarter och ? tävlingsdagar.  

 

Utbildningskommittén  

I denna kommitté ingår Paul Bjurehag, Mija Jansson, Fanny Gott, Anette Karlqvist, Christina Beskow.  

 

A1 kompendiet har reviderats färdigt, blivit godkänt och utlagt på hemsidan. Diskussioner om hur vi 

går vidare med att revidera A2 utbildningen har inletts. En gemensam diskussionsgrupp av 

agilitylärare och utbildningskommittén har bildats för att diskutera utbildningsfrågor och gå vidare med 

A2 revidering. Försöka att anordna fysiskt möte med agilitylärare har gjorts, arbetet fortsätter. 

Diskussioner kring Webbaserad utbildning har fortsatt. 

  

  



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FÖR SVENSKA AGILITYKLUBBENS 

AKTIVITETSGRUPPER  

 

SAgiK Bollnäs  

Sagik Bollnäs bestod av 13 medlemmar och några stödmedlemmar. Vi började året med agilityträning 

i Hertsjö ridhus den 7 januari, därefter ca 10 träningar för alla medlemmar i ridhuset. I januari, februari 

och mars hade vi 3 officiella kvällstävlingar (HO1*3, AG2*3 och HO2*3).  

En träningsdag bestående av agility, tacos och planeringsmöte genomfördes i april. Då beslutades att 

ha två träningar per månad under sommaren. Vi delade ut ansvaret för varje träning på olika 

medlemmar. I slutet av april flyttade vi ut hindren till Malin Tangfelt´s gräsplan. Första träningstillfället 

ute "firades" med korvgrillning och banträning. Efterföljande träningar bestod av banor och 

kombinationer i olika svårighetsgrader och även fika ingick i träningen.  

I mitten av sommaren beställde vi slalombågar. Vi har nästan en komplett hinderpark nu. Saknar bara 

däck och långhopp. Vi ansökte om att anordna tävlingar i både november och december. November 

fick vi avslag då det var för nära inpå. "Nobelhoppet" anordnade vi i år igen på Nobeldagen i 

december. Denna kväll var det tre stycken hoppklasser för klass 1 hundar. Vi fick mycket beröm för 

tävlingen och trevliga funktionärer.  

Under året har vi fått låna Studie främjandets lokaler för planeringsmöten. Har även fått 2500 kr i 

bidrag från dem.  

  

Vi har även i år haft många fina resultat i både klass 1,2 och 3. Åsa Rönn med Troy och Calle och 

Malin Tangfelt med Hippi, Potter och Elton deltog på SM. Malin och Hippi blev världsmästare 

i Biathlon 2019 på World agility open i Holland! Vi överraskade henne med blommor och tårta för att 

fira våran guldmedaljör. Det beslutades även att vi ska leta en annan plats för träning under 

sommaren. Ett förslag är på en grusplan utanför ridhuset. I nuläget är inget riktigt bestämt.  

  

 

SAgiK Flen  

Första året som egen aktivitetsgrupp. En stor officiell klass II tävling genomfördes i slutet av maj. Vi 

hade många starter och tävlingen blev riktigt lyckad. Under året har vi haft två st. kurser, en nybörjare 

och en fortsättning. Vi var med och firade Ekborgens 100 år med att bygga upp banor som vi tränade 

på. Vi hade också prova på för besökare som ville prova agility  

Vi har fått in lite nya ”agilerare” under året och det är riktigt kul. Vi har köpt in ett nytt däck. Ett 

ramlöst.  

 

SAgiK Gotland   

Under året har vi genomfört följande tävlingar: Julfesten, Försommarfesten, Novemberfesten och en 

Julfest till. De två första var endagars- och de två sista tvådagarstävling. Vi har genomfört ett 

Gotlandsmästerskap och där blev Anna Bergvall Kristiansson med Flow mästare i Small, Gunilla 

Kristiansson med Triss i Medium och Patrik Kalmén med Toke i Large. Grattis!! I klubbmästerskapen 

blev Rosel Nilsson med Bosse mästare i Small, Robyn Åhlin med Winston i Medium och 

Patrik Kalmén med Zacko i Large. Grattis!! Vi har duktiga ekipage som tog sig till SM – grattis till 

laget Gutespeedarna (Thomas och Yvonne Juréhn, Gunilla Kristiansson och Ann Högström) och 

grattis till Robyn Åhlin i medium individuellt.  

  

Vi har deltagit i tre olika arrangemang – vi fick vara med i ”Så mycket bättre”, visa upp våra hundar på 

Hemse-dagen och Skördefestivalen.  

Annika Aller har varit hos oss två ggr – en helg på våren och en på hösten vilket var mycket 

uppskattat av de som deltog.  



 

  

Gruppen har genomfört 5 agilitykurser och har två pågående kurser. Fantastiskt jobbat av 

Jeanette Cressman Hoas med Lovisa Hoas och Patrik Kalmén med Robyn Åhlin! Träningen i ridhuset 

har inför höstsäsongen utökats med en timme och nu är det tre grupper i gång indelade allt efter 

hundens nivå. Dessutom har vi haft fyra medlemsmöten plus fixarträffar och dagar.   

  

Årets stora jobb var renovering/restaurering av agilityplanen – utjämning av svackor, insådd med nytt 

gräs och klöver med allt vad det innebär i arbete. Tack alla och ett särskilt tack Patrik för allt jobb!  

 

SAgiK Karlskrona  

Vi öppnade upp vår hall i mars 2019 för uthyrning. Sedan dess har vi haft fem tävlingar. Av dessa har 

fyra varit i hallen, varav två endagars klass 1, en endagars klass 2 och en endagars klass 3. Vi har 

även haft en tvådagars dubbel klass 3 utomhus i Torhamn. Tävlingarna har varit uppskattade av de 

tävlande, och alla tävlingarna har gått plus.   

Uthyrningen startade tyvärr sent på våren och har därför inte inbringat lika mycket som vi hade 

hoppats på. Mot slutet av året kom dock uthyrningen igång. Varannan vecka har vi en bana som står 

uppbyggd som man kan komma och träna på. Det har varit mycket uppskattat. Varannan vecka kan 

man även träna lydnad och diverse annat i hallen.  

 

SAgiK Laholm   

SAgiK Laholm har fortsatt sina aktiviteter på Hallabergs hundklubb under 2019.Vi är fortfarande ett 

tiotal aktiva agilityutövare som tränar och tävlar regelbundet. Största aktiviteten under året var en 

tvådagarstävling i september, klass 2 den 21/9 och lagtävling den 22/9. Tävlingen avlöpte väldigt bra 

och när helgen var slut hade vi klarat av över 1000 starter. Vi vill än en gång tacka Halmstad 

Brukshundklubb för sin mycket generösa hållning med att låna ut sina hinder till oss för att kunna köra 

på två banor samtidigt. Det är mycket värt att ha en så god relation med grannklubben.  

Vi hyr även fortsättningsvis in oss hos Hallabergs hundklubb där vi har tillgång till hinder, träningsplan 

och klubbstuga. Hallabergs hundklubb har under året förstärkt hinderparken bl.a. med nya 

tunnelsäckar. Vi har nu också möjlighet att träna nosework/lydnad m.m. inomhus i klubbstugan som 

blivit inredd med mjuk matta. Tyvärr är inte ytan stor nog för inomhusagility.  

  

SAgiK Malmö  

SAgik Malmö Agilityåret började i sedvanlig ordning med att vi arrangerade Gåsahoppet, vår årliga 

klass 3-tävling under påskhelgen i Nils Holgerssonhallen i Skurup. I september anordnade vi vår första 

lagtävling på hemmaarenan. Utöver dessa tävlingar har vi även arrangerat några inofficiella för att 

starta upp en mästerskapsfond. Under året har vi haft en grund- och fortsättningskurs i agility.   

Utöver kurserna har vi träningsgrupper i olika nivåer. Vi bjöd in två externa instruktörer 

Enya Habel och Annica Aller. Våra träningsaktiva har varit igång på tävlingsbanorna, vi har tre nya 

agilitychampions och fyra nya hoppchampions samt en dansk hoppchampion. Vi hade ett 10-tal aktiva 

som medverkade vid SM 2019 i Klippan. Två medaljer tilldelades två av våra träningsaktiva, en 

bronsplats individuellt medium och ett lagguld i large. Årets agilityhund i XS tilldelades en av våra 

träningsaktiva. Vi har haft två träningsaktiva som har representerat Sverige i internationella 

sammanhang EO i Holland och EJO i Schweiz. Samtidigt har vi flera nya ekipage som debuterat på 

tävlingsbanorna under året. Under Falsterbo horse show i somras vann sheltie-laget (bestående av 

träningsaktiva från Malmö agility) agilitystaffeten mot BC-laget.   

Under sommaren blev vi inbjudna till ett mycket speciellt uppdrag! Våra unga, aktiva fick chansen att 

visa Agility i det populära barnprogrammet sommarlovsmorgon. Vi hade 4 tjejer som tog sig an 

uppdraget med hjälp av 2 vuxna. De gjorde ett fantastiskt jobb med lånade hundar, familjehundar 

samt egna hundar. Programmet blev uppmärksammat på sociala medier med en överväldigande 

positiv respons från Agility Sverige. Vi, & framförallt tjejerna är väldigt stolta och glada över deras 

insats! Under året har vi varit 38 träningsaktiva, 4 supporters och 7 ungdomar i aktivitetsgruppen.   



 

  

SAgiK Mitt   

 I början av året utbildade vi tre nya agilityinstruktörer; Christina Ohlsson, Jessica Bäckström och 

Jean Grelsson. Vi har numera fyra instruktörer i vår grupp. De nya instruktörerna har hållit två 

nybörjarkurser i agility under sommaren. Av de elever som gått dessa kurser, fortsatte några på de två 

fortsättningskurser som Monica Karlsson höll under hösten tillsammans med Jessica Bäckström som 

hjälpinstruktör. Detta har gjort det möjligt för dessa nybörjarekipage att kunna vara med på vinterns 

gemensamma träningar i Klass Arena.  

Vi har genomfört fyra tvådagarstävlingar inomhus i Klass Arena i Söråker. Arrangemangen har varit 

mycket lyckade, framförallt sportsligt. Tyvärr är den tidtagarutrustning vi beställt fortfarande inte klar 

än, så därför ligger den kvar i 2020 års budget. Vi hoppas på leverans under 2020.  

Gruppens medlemmar har även hunnit med att tävla själva under året med pinnar, uppflyttningar, cert, 

championat och SM-kval som resultat. Under barmarksäsongen har vår bana utomhus varit tillgänglig 

och välanvänd för de som tillhör SAgiK Mitt. Vi har även bjudit in agilityekipage i vårt distrikt att kunna 

träna på vår utomhusbana för en mindre avgift. Under vintern har vi gemensamma träningar i Klass 

Arena.  

   

SAgiK Solna  

Vi är ett tiotal agilityaktiva som framför allt vill arrangera tävlingar och träna agility tillsammans. Vi 

håller kontakt via en Facebookgrupp. Kontaktpersoner gentemot Svenska agilityklubben är Anna 

Karin Eldvik och Helene Wallskär. Aktivitetsgruppen har ännu ingen egen plats att ha verksamhet på, 

utan är beroende av att hyra in oss i träningshallar och/eller samarbeta med andra klubbar.  

År 2019 präglades till stor del av vårt sökande efter en plats där vi kan skapa en träningsanläggning. 

Att ha en egen plan där vi kan ha hinder och träffas och träna eller träna på egen hand när vi vill utan 

att behöva boka, hyra och så vidare är ett viktigt mål för oss. Vi arbetade tidigt under året med ett 

förslag om en plats på ett sportfält i Solna, men det förslaget föll tyvärr så småningom av olika 

orsaker. Vi har även varit i kontakt med Sollentuna kommun samt arbetat med ett förslag om mark på 

f.d. polishögskolan i Sörentorp i Solna som inte heller höll hela vägen. För närvarande inriktar vi oss 

på en möjlig tomt i Ulriksdal.  

 

De aktiva i gruppen känner engagemang för utvecklingen av agilityreglerna. I februari höll vi ett 

diskussionsmöte om den pågående regelrevideringen och utarbetade ett remissvar som vi skickade 

in. Förutom att medlemmar spontant träffas och tränar tillsammans så har vi även arrangerat ett 

träningstillfälle i Stockholms hundsportcentrum som finansierades med medel från aktivitetsgruppens 

konto. Träningen arrangerades 3 februari 2019.  

 

Vi kunde tyvärr inte genomföra våra planer på en officiell tävling under hösten, utan fick skjuta upp 

den till våren 2020. Verksamhetens ekonomiska omfattning har varit mycket liten. Vi hänvisar till 

bifogade resultat- och balansrapport.  

 

SAgiK Södra Roslagen  

I juni blev vi en aktivitetsgrupp under Svenska Agility Klubben. Vi har varit verksamma på 

idrottsplatsen i Lindholmen, som ligger i Vallentuna kommun, Norra Stockholm, Stockholms län.  

 

Gruppen har haft följande aktiviteter under perioden:  

• Träningstävlingar 2st per år   

• Officiell klass 1 tävling 5 oktober  

• Kurser: 3 grundkurser, 1 fortsättningskurs, 1 avancerad handlingskurs del 1 och del 2 samt en 

slalomkurs  

• Allmänträning varje vecka utomhus fram till november och därmed inomhus i hall   

• Uppvisning av agility dels på en marknad och dels på idrottens dag i Vallentuna kommun   



 

• Vi har upprättat en facebooksida.  

• Vi har sett över hinderparken och köpt in ett A-hinder och en gunga från Galican.  

• Städning av hindercontainer och rensning av träningsplan.  

  

SAgiK Växjö   

Växjö Agility-SAgiK hade under 2019 16 st personer som betalt in träningsavgiften samt 

2 st stödmedlemmar. 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. Vår inomhusanläggning går under 

namnet Stian, då det är just det, en gammal svinstia som vi gjort om till vår inomhusanläggning som vi 

idag är väldigt stolta över. 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 av Växjö Agility-SAgiK.    

 

Här följer några ord från våra största arbetsgrupper: 

Tävlingsgruppen rapporterar: Under 2019 så har vi arrangerat totalt 3 inofficiella tävlingar hemma 

Stian. Det har varit som en cup och bestått av öppen klass samt blåbärsklass.   

I början av september arrangerade vi en 2-dagarstävling på plats hos Urshults fotbollsklubb. Tävlingen 

var klass 3 med dubbla klasser under lördagen och enkel klass under söndagen. På lördagskvällen så 

hade vi en ”after agility” i samarbete med den närliggande restaurangen Ladan.    

 

Trivselgruppen rapporterar: Under början på 2019 i mars hade vi en trivselkväll för gemenskap enbart 

för oss i gruppen. Vi byggde en bana och flätade koppel tillsammans. Då uppmärksammade vi också 

de som tagit sig vidare i agilityn vid klassuppflyttning genom att dela ut gåvor från Toppet. 

Trivselgruppen har ansvarat för att fikalådan är påfylld. Under maj hade vi en sommaravslutning där vi 

även bjöd in andra till ett ”pay and run” upplägg och uppmärksammade de som kvalat till SM genom 

att dela ut gåvor.   

 

Anläggningsgruppen rapporterar: I februari hjälptes vi åt och rengjorde mattan 

med våtdammsugaren då detta är ett tidskrävande moment. Utomhusplanen har under våren 

fräschats till genom bortsprängning av sten och ny sådd av gräs. I början av maj hade vi gemensam 

fixardag i Stian som avslutades med att hindren plockades ut inför sommarsäsongen. Gräset har 

klippts en gång i veckan under sommarhalvåret vilket funkade bra. Vi har under hösten haft problem 

med svamptillväxt i gruset under konstgräset i en gammal gödselränna. Stor mängd sand fick grävas 

ur och ersättas med nytt torrt grus. Burar har byggts i entrén och ska bara färdigställas med säkra 

dörrar.    

 

Hindergruppen rapporterar: Under 2019 så fick vi akut byta ut vår gunga då den gick sönder. Vi bytte 

till en från Galican som är höj- och sänkbar.  Vi har också bytt ut ett av våra slalom som man upplevde 

var svårt att se för hundarna om det hamnade framför våra tunnlar då de var i samma färg. Vi ville 

också ha ett slalom där varje pinne var tvåfärgad istället för att varannan pinne hade olika färg. Man 

utökade också hinderparken med ett mjukt, delbart och ramlöst däck.   

Instruktörsgruppen: Vi har erbjudit temakvällar i både agility och freestyle, handlingskurser samt 

privatlektioner. Det är stor efterfrågan på våra kurser både från interna och externa deltagare.  Som 

avslutade ord vill hela aktivitetsgruppen Växjö Agility-SAgiK 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.    

 

 


