
 
 

Verksamhetsplan för Svenska Agilityklubben 

2020  

 
Styrelsen för Svenska Agilityklubben avger härmed följande verksamhetsplan för 2020.   

  

STYRELSENS AMBITION  

Pga den pågende pandemin kommer arbetet för Agilityklubbens styrelse att påverkas. Alla möten 
kommer under 2020 att ske digitalt. Trots detta är styrelsens ambition att få en god sammanhållning i 
styrelsen med engagemang och hög aktivitet. Under 2020 och 2021 kommer stora frågor att 
behandlas som kommer att påverka vår sports utveckling. Bland annat en regelrevideringen där nya 
regler ska gälla from januari 2022. Majoriteten av besluten kring dessa regler kommer tas 2020. En 
annan stor fråga är hur de privata aktörernas möjligheter att arrangera officiella tävlingar kan komma 
att se ut. Styrelsen kommer i stor grad engagera agilitysverige i dessa och andra stora frågor. 

KOMMITTÉER  

Organisationskommittén 

Organisationskommittén ska under 2020 uppdatera och utveckla befintlig organisationsbeskrivning 

och arbetsordningar.  

Kommittén sak uppdatera och komplettera information, riktlinjer, rättigheter och skyldigheter som det 

finns för aktivetetsgrupper. Målet är att dessa ska bli mer heltäckande, från ansökan till nedläggning.  

Med det rådande läget kring COVID-19 utgår kommittén från att denna tillsamans med styrelsen kan 

behöva hjälpa aktivitetsgrupper med olika frågeställning och det kan mycket väl bli så att detta 

kommer uppta en stor del av kommitténs arbete under 2020. 

Organisationskommittén kommer att se över möjligheten till att hålla ett medlemsmöte en gång per år 

som ett komplement till årsmöte. Kommittén ska undersöka och verka för att livesända medlemsmötet 

samt årsmötet så att fler medlemmar kan ta del av träffarna.  

Landslagskommittén  

Då det inte kommer att ske några landslagsaktiviteter under 2020 kommer ett grundläggande arbete 
göras för att få fram bästa upplägget inför 2021. Dels kommer uttagningssystemet att utvärderas och 
en ledning för 2021 kommer att tillsättas så att det har god tid på sig att planera sitt uppdrag. 

Landslagsledaren Eva Persson var kvar från 2019 och ny assisterande Jörgen Tellqvist. 
Landslagsuttagning skulle skett den 8-10 maj i Tångahallen, bokade domare var Manca Mikec från 
Slovenien och Vittorio Papavero från Italien. Lägret som var inplanerat ställdes in. 

Regelkommittén  

Under 2020 kommer regelrevideringsgruppen i samråd med Agilityklubbens styrelse ta fram ett 

regelförslag att lämna till SKK för godkännande. De nya reglerna kommer gälla från 2022. Gruppen 

hade ett sittande möte planerat, detta fick ställas in pga COVID-19. En del kostnader uppkom trots 

inställt möte då inte alla resor blev fullt återbetalda. Gruppen planerar nu istället ett flertal digitala 

möten.  

Kommunikationskommittén 

Det huvudsakliga arbetet för kommittén är fortsatt att kontinuerligt uppdatera nyheter och information 

på hemsidan, Facebook och Instagram. Vi fortsätter att sälja reklamplats på Agida där nu Agria 

och Purina syns. Vi ska även arbeta för att få med flera större sponsorer som kan bidra till vår 

verksamhet och 

utveckling. 



 
 

Genomgången av innehållet på hemsidan kommer att fortgå. Under 2020 kommer kommittén att 

utarbeta en kommunikationsplan för Agilityklubben. Planen ska bland annat sätta principer för hur 

hemsida och sociala medier ska användas.  

Agidakommittén  

Under 2020 kommer arbetet med att säkerställa Agidas funktion och stabilitet att fortgå. Kommittén 

ska diskutera vilka åtgärder som krävs samt vad som bör utvecklas i systemet och kommer att under 

året sammankallas innan varje tvådagars styrelsemöte. I dessa möten kommer kommittén att 

sammanställa ett underlag med vilka åtgärder, förbättringar samt kostnader dessa innebär, som 

kommittén därefter kommer rekommendera att styrelsen beslutar om. 

 

Tävlingskommittén 

Det största arbetet som kommer att ske under 2020 och in på 2021 är en stor regelrevidering av SM-

reglerna. Alla agilityintresserade kommer att få möjligheten att påverka. De nya reglerna planeras att 

publiceras i mars 2021 och kommer därför att gälla från och med kvalificeringsperioden till SM 2022. 

Årets SM 2020 är tyvärr inställt men vi kommer att dela ut priser för Årets hund 1-3 och Årets lag 

under året. Vi hoppas kunna dela ut Agria-stipendier till fem Årets nybörjare för 2020 på årsmötet 

2021. Nollmeriter delas ut kontinuerligt allt eftersom ekipage når våra gränser för brons, silver och 

guld. 

Funktionärskommittén 

Under 2020 kommer arbetat med att utforma guidelines för domare att påbörjas. Kommittén har även 

som mål att ta fram en ny utbildningsplan för domarutbildningen.  

Kommittén kommer genomlysa den dokumentation som finns för tävlingsledare, både för aktiva 

tävlingsledare samt de som är under utbildning. Målet med detta är att kunna utveckla och stötta 

aktiva och blivande tävlingsledare på ett bättre sätt.  

 

Utbildningskommittén  

Under 2020 har utbildningskommittén ambitionen att revidera A2 utbildningen, samt analysera 

behovet av nya agilitylärare och agilityinstruktörer. Kommittén ska undersöka möjligheterna till en 

webbaserad utbildning.  

 

 

  



 
 

VERKSAMHETSPLAN FÖR AKTIVITETSGRUPPER 

SAgiK Bollnäs  

Vi väljer i år att ligga lite lågt med tävlingar och planerade träningar pga bristande engagemang och 
Corona-viruset. 
Nu under vintern fortsätter vi att ha vår hinderpark i Hertsjö ridhus. Som det ser ut nu så får hindren 
stå kvar där men ute i paddocken under sommaren. lnget bestämt ännu. 
Träningsavgiften kommer fortsatt att vara 300 kr per medlem och '100 kr per supporter (stödmedlem). 

 

SAgiK Flen  

I vår skall vi ha vårt första möte för alla som tränar hos oss. Hoppas att det kan leda till att fler vill 

engagera sig mer. Vi har planerat för 4 kurser: nybörjar, ungdoms, balans och fortsättnings kurs. Till 

sommaren kommer vi att hålla 2 st blåbärstävlingar och ev en off till hösten. Vi hoppas på ett bra 

samarbete med SAgiK Väst gällande tävlingar och ev en cup mellan oss.  

 

En person i vår träningsgrupp ska gå A1an och vi ska bygga ramp från containern och ner till planen.  

 

SAgiK Gotland 

Planerade tävlingar: Marsgaisten 28/3, Aprilgaisten 4/4, Midsommarfesten 20-21/6  

Där utöver kommer det att planeras för fler tävlingar under höst och vinter, bl a Gotlandsmästerskap, 

Klubbmästerskap och Alars Minne.  

 

Utbildning: Patrik Kalmén, Robyn Åhlin och Maggan Båtelsson deltar i TävlingsLedarutbildning den 1-

2/2. Förhoppningsvis kommer vi att kunna skicka minst två på instruktörsutbildning under detta år.  

 

Träningsdagar med externa instruktörer: Annika Aller är inplanerad en helg i maj. Vi kommer att arbeta 

för minst en träningshelg till.  

 

Kursverksamhet: Två agilitykurser är pågående och avslutas i månadsskiftet februari/mars. Fler kurser 

kommer att startas – det finns behov för nybörjarkurs och påbyggnad av den.  

 

Träning i ridhus: Vi har ridhuset bokat fram till och med den 19/4. Tider för träning i ridhuset för 2020-

2021 kommer att preliminärbokas innan sommaren.  

Medlemsmöten - Medlemsmöten är inplanerat varannan månad till och med juni, därefter planeras 

höstens möten.  

 

SAgiK Karlskrona 

• Arrangera minst tre tvådagarstävlingar i vår hall och två tvådagarstävlingar utomhus.  

• Arrangera öppet hus för att få fler att hitta till inomhushallen.  

• Fortsätta att erbjuda uppbyggd bana.  

• Fortsätta samarbetet med våra sponsorer och försöka hitta fler som är intresserade av att 

sponsra vår verksamhet.  

  

SAgiK Laholm  

För 2020 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, hinder och tillgång till klubbstuga.    

 



 
 

SAgiK Mitts  

I dessa tider av Coronavirus är det omöjligt att förutspå framtiden, så om man lägger en budget med 

tävlingar under året, måste man vara medveten om att alla tävlingar kan komma att ställas in detta 

osäkra år med pandemi över hela världen. Vi väljer att ändå hoppas och tro att verksamheten kommer 

igång under sommaren. I slutet av april får vi veta mer om vad Folkhälsomyndigheten beslutar om 

sommarens evenemang. Vi låter vår budget vara kvar på tre höst tävlingar, då man i skrivandes stund 

ännu inte ställt in de utställningar inom Svenska Kennelklubben som ska hållas i slutet av juni. Av de 

två agilitytävlingar vi tänkte genomföra i februari och mars, har vi ställt in mars tävlingen för att minska 

spridningen av Coronavirus. Då vi valde att ställa in en av dessa tävlingar, har vi ansökt om tre 

stycken agilitytävlingar till hösten, I februari har vi anlitat en utomstående tränare, Heidi Pänttilä, för att 

fortbilda SAgiK Mitts deltagare. Vår ambition är att ha flera deltagare i vår sektion som utvecklas som 

tävlingsekipage. Vi fortsätter att erbjuda kurser för att få fler personer i SAgiK Mitt. Vi håller våra kurser 

med max 6 deltagare, och följer därmed Svenska Kennelklubbens riktlinjer om max 10 personer som 

träffas utomhus utan tillresande från andra orter. Steg 1 för nybörjare startar den 27 april med 6 

deltagare och 1 instruktör. Vi kommer underåret att fortsätta utveckla vår hemsida där vi marknadsför 

våra tävlingar, kurser och kommande träningar. Vi har även planer på att starta en Facebook sida för 

SAgiK Mitt. 

SAgik Malmö 

Under inledningen av 2020 sattes stort fokus på våra stora tävlingar Gåsahoppet och SM. Så snart vi 

drabbades av Covid-19 pandemin kastades alla våra planer omkull och istället fick vi lägga fokus på 

aktivitet gruppens överlevnad. Vår största inkomstkälla är tävlingar och i år har vi redan behövt ställa 

in två av våra inplanerade tävlingar Gåsahoppet och SM. Gåsahoppet är förövrigt den tävling som 

finansierar ett helt års verksamhet och drift av vår anläggning. För oss hade det varit av stor betydelse 

att arrangera tävlingar för att säkerställa vår verksamhets framtid. Vi ser en möjlighet att under 

rådande omständigheter samt med folkhälsomyndigheten rekommendation arrangera mindre tävlingar 

tex kvällstävlingar för att begränsa antalet deltagare. Kvällstävlingar begränsar dels spridningen av 

deltagare då alla inte har möjlighet att transportera sig så långt i veckorna samt att man kunde anlitat 

lokala domare. 

Tävlingsverksamhet 

SAgiK- Malmö planerar att arrangera både officiella och inofficiella tävlingar 

under året, så som: 

- Gåsahoppet- Inställd 

- SM- Inställd 

- Augustihoppet- Ansökt och hoppas kunna genomföra 

- Kvällstävlingar- Hoppas kunna genomföra under året. 

- Inofficiella- Hoppas kunna genomföra under året. 

Kursverksamhet 

Vi försöker i den mån det går att arrangera kurser som är i enlighet med SKKs 

riktlinjer. 

Event 

Vi har för närvarande ställt in alla kommande event under året. Vi kan ta upp dessa igen när läget 

stabiliserat sig. 

 

  



 
 

Sagik Solna 

Träningsplats: Vi kommer att fortsätta sökandet efter en plats där vi kan skapa en träningsbana.  

 

Regelrevideringen: Vi kommer att fortsätta att engagera oss i regelrevideringsprocessen.  

  

Träning: Vi kommer att arrangera en eller flera gemensamma träningar för aktivitetsgruppens 

medlemmar.  

Tävling: Vi kommer att arrangera minst en officiell tävling. (Om pågående förhandlingar går i lås blir 

det en klass 3-tävling i april.)  

   

SAgiK Södra Roslagen 

• Inomhusträning vinter och höst   

• Utomhusträning vår - höst  

• Hemsida och facebooksida upprätthålls  

• Träningstävlingar 2st   

• Officiella tävlingar 2 x 2dagars tävlingar  

• KM   

• Uppvisningar   

• Grundkurser 4st  

• Fortsättningskurser (handlingens grunder) 2st  

• Kurs i avancerad handling   

• Slalomkurs   

• Kontaktfältskurs  

• Hoppteknikkurs  

• Privatundervisning   

• Tävlingskurs med inhyrd instruktör   

• Förbättra hinderparken  

• Utbildning av instruktör  

• Utbildning av tävlingsledare  

 

SAgiK Växjö   

Under kommande år så 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 det lyckade konceptet att ha 

temakurser. Detta innebär exempelvis kurser helt inriktade på bananalys, slalom och vippbrädan. 

Hinderparken satsas det kontinuerligt på så vi fortsatt ska ha en hög kvalité.    

   

Anläggningsgruppen kommer anordna fixardagar inne/ute, samt kommer hålla hallen fin och ren under 

året och med en planerad mattvätt i sommar med våtdammsugaren. Under våren/sommaren kommer 

några inofficiella ”pay and run” arrangeras. I juni kommer vi att arrangera en tvådagars officiell tävling i 

Ingelstad med klass 1 och 2, detta i samarbete med den lokala fotbollsklubben som tidigare år. I 

augusti kommer vi även arrangera en kvällstävling klass 3 på hemmaplan, uppdelad på tre kvällar.    

 

I övrigt kommer deltagarna fortsätta att vara engagerade för vår aktivitetsgrupp då vi är en liten grupp 

som hjälper varandra. 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 2020.    

 



 
 

SAgiK Västra Mälardalen 

Uppstart av ny aktivitetsgrupp fr.o m 2020.01.01 under namnet SAGIK Västra Mälardalen 

Verksamheten kommer inte att möjlöiggöras pga av de restriktioner SKK och SagiK fastlagt pga 

coronakrisen 

- lnga tävlingar resten av året 

- lngen kursverksamhet med externa instruktörer resten av året 

 

 

 

 

 

 


