
 
 

Verksamhetsberättelse för Svenska Agilityklubben 
till årsmötet 2022 

 
Styrelsen för Svenska Agilityklubben avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2021. 
Årsmötet 2021 genomfördes digitalt 30 april – 2 maj. 
Agilityklubbens säte är Karlskoga.   
 

STYRELSE 

Thomas Juréhn Ordförande samt klubbens 
firmatecknare 

Vald på 1 år 2021 

Linn Magnusson Ledamot / Sekreterare  Vald på 2 år 2020 

Maria Beck Ledamot samt klubbens 
firmatecknare 

Vald på 2 år 2020 

Jens Berglund Ledamot Vald på 2 år 2020 

Martina Wolgast  Ledamot Vald på 2 år 2021 

Oliver Rasmusson Ledamot Vald på 2 år 2021 

Kristin Tuomisto Ledamot Vald på 2 år 2021 

Amanda Sjölander Suppleant Vald på 1 år 2021 

Cecilia Svensson Suppleant Vald på 1 år 2021 

Jeanette Johansson Suppleant Vald på 1 år 2021 

Maria Fondelius Suppleant Vald på 1 år 2021 

 

REVISORER 

Martin Thorén Revisor Vald på 1 år 2021 

Amelie Johansson Revisor Vald på 1 år 2021 

Anna Karin Risberg Revisor Suppleant Vald på 1 år 2021 

Maria Nilsson Revisor Suppleant Vald på 1 år 2021 

 

INLEDNING 

2021 blev även det ett år som påverkades i stor utsträckning av COVID pandemin. Vi har 
behövt förhålla oss till en mängd olika restriktioner under olika tidsperioder vilket påverkat 
och omformat en del av klubbens aktiviteter. Mer om detta kommer ni kunna läsa i denna 
verksamhetsberättelse.  
 

STYRELSENS ARBETE 

Under 2021 har Agilityklubbens styrelse haft 14 stycken möten, 5 av dessa var med den 
styrelsen som satt fram till årsmötet 2021. Samtliga möten har skett digitalt. Utöver 
styrelsemötena har VU haft 8 stycken möten. Styrelsen har en sluten facebookgrupp där 
frågor diskuteras innan VU beslut fattas. På så vis har alla i styrelsen haft möjlighet att tycka 
till även kring de beslut som fattats av VU.   
 
 
 
 



 
 

MEDLEMMAR  

Medlemsantalet i Svenska Agilityklubben har sedan start ökat något för varje år men under 
2021 har medlemsantalet ökat rejält med 978 stycken. Troligen beror denna stora ökning på 
den fantastiska aktivitets om skett i våra aktivitetsgrupper. Styrelsen vill ta tillfället i akt och 
tacka för allt det jobb som lagts ner runt om i landet för att driva agilityaktiviteter trots att 
många tävlingar uteblivit.    
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EKONOMI 

Agilityklubben har varit ekonomiskt påverkad av pandemin framför allt under det första 

halvåret då det inte gick att arrangera tävlingar. Intäkten från tävlingar är den största 

inkomstkällan för Svenska Agilityklubben. Styrelsen har under året följt utvecklingen 

noggrant och arbetat med ekonomin utifrån detta. Resultatet för året hamnade på drygt 

1 040 000 kr vilket är ett bra resultat utifrån hur året med pandemin sett ut. Agilityklubben har 

en trygg ekonomi och har med årets vinst tryggat upp förra årets förlust.  

Kreativiteten har varit stor ute bland våra aktivitetsgrupper och detta har genererat ett ökat 

medlemsantal och intäkter från kurser och tävlingar. 

Redovisningsbyrån Soft Ekonomi köptes 2021 upp av Compentia som har stor erfarenhet 

inom föreningslivet och digitalisering. Styrelsen valde att fortsätta arbeta med Compentia då 

redovisningskonsulten följde med över och har stor erfarenhet och förståelse för Svenska 

Agilityklubben. Byrå M, Marie Silfver har under årets anlitats som kassör. Maria Beck 

(ledamot i styrelsen) har under året haft det övergripande ekonomiska ansvaret. 

Styrelsen avsikt är att hitta en lösning på redovisningen men har kommit till slutsatsen att det 

är svårt att hitta ideella krafter då Svenska Agilityklubben är en stor förening och arbetet med 

redovisningen är ett omfattande arbete. Under 2022 kommer styrelsen se över vad som kan 

fungera både ekonomiskt och arbetsmässigt.  

 

  



 
 

TÄVLINGSVERKSAMHETEN 

2021 var långt ifrån ett normalt tävlingsår pga pandemin, men trots detta har Agilityklubbens 
arrangören gjort ett helt fantastiskt jobb med att se möjligheter i alla olika restriktioner. Tack 
vare detta är har det totalt över året blivit en hel del agilitystarter genomförda runt om i 
landet. Det är en bit kvar till de siffror som presenteras för 2019 men styrelsen ser det som 
mycket positivt att det finns en så stor vilja att arrangera och tävla agility.  
 

Antal genomförda starter 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Klass 1 39 194 39 061 39 052 10 685 30 131 

Klass 2 28 312 27 586 29 258 5 227 15 682 

Klass 3 41 792 40 681 47 597 9 072 20 925 

Totalt individuella starter 109 298 107 328 115 907 24 984 66 738 

Lag 11 346 10 722 11 891 2 199 3 435 

Inofficiella 9 881 9 532 8 413 4 753 4 014 

Sammanlagt 130 525 127 582 136 211 31 936 74 187 

 

AVTALSANSLUTNA ARRANGÖRER 

Vid Kennelfullmäktige 2021 permanentades möjligheten för huvudmän att skriva avtal med 

företag och organisationer utanför SKK organisationen. Avtalet ger dem möjlighet att 

arrangera officiella tävlingar. Agilityklubben har varit en del av pilotprojektet redan från start. 

Styrelsen har varit mycket nöjd med möjligheten att skriva avtal med arrangörer utanför SKK-

organisationen och kommer fortsätta göra så framöver.  

KOMMITTÉER  

Tävlingskommittén  

SM genomfördes uppdelat på två evenemang - ett individuellt SM i Kalmar och ett lag-SM på 
Gotland - för att klara de restriktioner som gällde under sommaren 2021. Kvalperioden blev 
förlängd eftersom SM året innan ställdes in helt.  
 
Pris för Agria stipendiet till Årets nybörjarehar delats ut. 
Priser för Årets Agilityhund 1-3 och Årets lag har inte delats ut.  
Nollmeriter har delats ut kontinuerligt allteftersom ekipage nått våra gränser för brons, silver 
och guld. Värt att nämna är att vi under 2021 fick dela ut de två första Guldmeriterna till Tyke 
och Mariela Nilsson samt till Iza och Pepita Knuutila! 
 
Vi har genomfört en enkät om lagreglerna.  
Vi har påbörjat arbetet med att uppdatera Policydokumentet för agilitytävlingar. 
 
Under 2021 infördes en höjning av tävlingsavgiften med 10 kr varav 5 kr gick till arrangören 
och 5 kr till Sagik. 
 
Protestavgiften fastställdes till 500 kr. En ny blankett har utformats och finns på hemsidan.  
 
  



 
 

Funktionärskommittén  

Kommittén har under året fortsatt arbetet med att utvärdera, förbättra och förändra 
domarutbildningen.  
 
Under året har kommittén tillsammans med regelkommittén reviderat och uppdaterat 
utbildningsmaterialet för tävlingsledare, dvs utbildningsplan, frågebatteri med facit samt 
kompendium för tävlingsledare (omdöpt till Vägledning för arrangörer av agilitytävlingar). 
 
Kommittén har även arrangerat en digital domarkonferens med hjälp av 
regelrevideringsgruppen. 
 
Landslagskommittén  

2021 har även detta år varit ett år som präglats av pandemin. När det öppnades upp för 

tävlingar så beslutades det att vi skulle göra ett uttag till landslaget och då för att kunna delta 

på Nordiska Mästerskapen.  

Uttaget till landslaget skedde på Torvalla Arena i Västra Torup med Svenska Agilityklubben 

som arrangör. Ett förslag på ny poängberäkning togs i bruk och användes på uttagningen. 

Detta innebar att enbart ekipage som hade en tid inom 5 sekunder från den bästa tiden fick 

poäng. I år beslutades det även att om ekipage med poäng i både agility- och hoppklass 

samt ekipage som endast har resultat i agilityklass inte fyller landslagsplatser fylls platserna 

upp med ekipage som endast har poäng i hoppklass enligt inbördes ranking. Detta för att vi 

skulle kunna fylla platserna till Nordiska Mästerskapen. 

Vi hade 113 anmälda och det togs ut 10 ekipage i varje storlek som skulle representera 

Sverige på Nordiska Mästerskapen. 

Nordiska Mästerskapen gick av stapeln i Moelv, Norge 12-14 november. 

Landslagsledare Linn Magnusson och assisterande Jeanette Sahlsten. 

Följande ekipage deltog: 

 

 

Svenska medaljframgångar 

Medium individuellt 

BRONS – Daina Knops och Ture 

Large team 

GULD – Jenny Damm och Azta, Gustaf Elgh och Pixi, Ramona Järnving och Bliss samt 

Caroline Stenhede och Fåk 

Large 

Gustaf Elgh och Pixi 

Jenny Damm och Azta 

Ramona Järnving och Bliss 

Caroline Stenhede och Fåk  

Petra Patcha och Guy 

Pepita Knuutila och Iza  

Emma Sandberg och Tyra 

Metter Björne och Bug 

Elin Steinholtz och Dex 

Cathrin Andersson och Fi 

Jouni Orenius och Neela 

Small 

Enya Habel och Party 

Fiona Lövdinger och Ella 

Anna Käll och Mei 

Emily Lövdinger och Leah 

Sanna Rosengren och Zoyja 

Anna Gerbert och Hazel  

Aurora Hultqvist och Bixi 

Malin Tangfelt och Ralph 

Caroline Cajback och Troy 

Sofie Lourié och Bagge 

Medium  

Heidi Pentillä och Rosey 

Heidi Pentillä och Ivy 

Linda Lidgren och Svea 

Madeleine Von K och Jum-Jum 

Daina Knops och Ture 

Annelie Hermansson och Dante 

Malin tangfelt och Hippi 

Maria Ljungdal och Limpan 

Helén Lwan och Irma 

Julia Söderberg och Riwa 



 
 

Regelkommittén  

Under 2021 har regelkommittén och regelrevideringsgruppen: 

• Tagit fram en slutlig version av regelverket efter att SAgiKs förslag fastställdes av SKKs 

prov och tävlingskommitté. 

• Analyserat behovet av efterarbete och uppdaterade anvisningar i förhållande till de nya 

reglerna. 

• Hjälpt till att arrangera en digital konferens för agilitydomare i november 2021. 

 

Organisationskommittén  

Under 2021 har kommitten fortsatt arbeta för att bygga upp en relation med  
aktivitetsgrupperna. 
 
Flödet med redovisningen och digitaliseringen har börjat att fungera men det finns 
fortfarande delar kvar att arbeta med såsom betalningar av leverantörsfakturor från 
respektive aktivitetsgruppskonto istället för idag från huvudkontot.  
Aktivitetsgrupperna fick under 2020 tillgång till Oxceed, ett program där de kan se en 
uppdaterad bild av sin ekonomi och detta har aktivitetsgrupperna använt sig av under året. 
 
En ny aktivitetsgrupp har startat och vi hälsar dem välkomna. Sagik Gällivare. 
 

AGIDA- kommittén  

Under 2021 har antalet tävlingar varit begränsat pga pandemin. Härav har våra intäkter från 

startavgifter sjunkit. Endast akuta åtgärder har gjorts i systemet och en så låg kostnad som 

möjligt har prioriterats.  AGIDA-kommittéen har haft tre digitala möten under året. En person 

har under året hoppat av kommittén så det finns plats för en ny. 

  
Kommunikationskommittén 

Kommittén har under året producerat nyhetsbrev som komplement till publicering av 

protokoll. Kommittén har även jobbar med att sprida nyheterna via klubbens sociala medier. 

Under året har man även gjort ett större jobb med klubbens hemsida, en del ändringar för 

dem som besöker sidan men framförallt lite ”städning” som gör uppdateringsarbetet lättare.  

 

Utbildningskommittén 

Under 2021 har kommittén formulerat projekt som ska omarbetas och arbetet med att hitta 

ansvariga för respektive område har påbörjats. Tyvärr har vi inte lyckats hitta några än. 

Projekten är:  

1. Revidering av A2 utbildningen  

2. Se över examination av A1  

3. Digitalisera A1 och A2 beroende på kostnad.  

  



 
 

Verksamhetsberättelse från Svenska Agilityklubbens 
aktivitetsgrupper 

SAgiK Bollnäs 

Vår klubb består av 10st medlemmar samt 3st stödmedlemmar. Vi har under året haft 7st 

kvällstävlingar och en helgtävling. Den 14 juni som var ho 3 och den 30 juni som var ho 1 

och 2. Vi fortsatte den 21 juli med ag 1 och 2. Slog sen till med en helgtävling 28-29 aug, då 

klass 3 ekipagen fick springa. 1 sep körde vi ag 3, som följdes av ho 3 den 15 sep.   

Under våren och sommaren var vi hos Malin Tangfelt, på hennes gräsplan, och det funkade 

bra med avstånd i och med covid-19. Och i december så var det i Hertsjö ridhus. Vi körde 

den 8 dec ag 1 och 2 och den 13 dec ho 1 och 2. Det var även de sista tävlingarna vi 

arrangerade där, då det vid årsskiftet infördes nya regler, och ridhuset blev för litet. Lite 

vemodigt ändå.  

Klubben har under sommaren hyrt en paddock bredvid ridhuset, där vi har haft våra hinder, 

och även kunnat träna.  

Vi har några ekipage som varit ut och tävlat, bla Malin Tangfelt som kvalade in i landslaget 

med Hippi och Ralph och fick därmed vara med på NM i Norge där dom som vanligt gjorde 

en strålande insats. Vi hade även ekipage kvalade till SM och det var, Malin Tangfelt med 

Hippi, Elton och Potter och Åsa Rönn med Troy.  

Under våren så hade vi gemensamma träningar i ridhuset, 10st. Så mycket mer har det inte 

varit detta år. 

 

SAgiK Flen 

Under våren startade vi en valpkurs med inriktning agility. Den blev snabbt full. Deltagarna 

var väldigt nöjda med kursen. Efter den startade vi två nybörjarkurser som även de blev 

fulltecknade. Vi har ju två nya A1 instruktörer som hade sin första kurs. Både instruktörerna 

och deltagarna var nöjda 

Vi hade en kontaktfältskurs och efter den hade vi en fortsättningskurs.  

Vi har varit mycket flitiga vad gäller att hålla kurser men även vår tisdagsträning har varit 

väldigt välbesökt detta år, trots pandemin. I början fick vi anmäla att vi skulle komma och vi 

delade upp oss i grupper men sen släppte det lite och vi kunde utnyttja hela planen på 

Ekborgen och då vara flera grupper samtidigt.  

Vi utbildade en instruktör i Hoopers och vi hade sex prova på tillfällen, och en nybörjarkurs i 

hooper. De var välbesökta. 

Vi har också dragit igång aktivitetspromenader på stan. Vi bjuder in de som vill och de som 

behöver ha lite tips på hur man kan jobba med sin hund när det gäller hundmöten och andra 

problem som kan dyka upp, men också tips på hur man kan aktivera sin hund 

I augusti hade vi en klass 1 tävling. Två hopp och två agility. Det var en bra dag och som 

tack för hjälpen bjöd vi alla funktionärer som kunde på pizza i oktober 

Extra roligt för året är att vi kunde starta en ungdomsgrupp. Vi hoppas att deltagarna vill 

fortsätta och det tror vi för de tyckte att det var väldigt roligt 

Det sista stora vi gjorde för året var hundens vecka. Tre större arr hade vi, ungdom, hoopers 

och agility.  

 



 
 

SAgiK Gotland 

Vi har under året varit cirka 40 tränande agilityförare på olika nivåer. Aktivitetsgruppen drivs 

framåt med hjälp av en styrgrupp som för närvarande består av nio personer. Styrgruppen 

har haft fyra möten och utöver dessa det arrangerats instruktörsmöten och arbetsgruppen för 

LagSM har haft ett otaligt antal möten. Förutom dessa har totalt tre medlemsmöten 

genomförts som inkluderat fix av plan, klubbstuga och hinder-renovering. Under året gjorde 

vi klart klubbstugan med tillhörande tak samt satte upp ett sponsorplank där vi fått många 

nya sponsorer. Dessutom gjorde vi ett inköp av en ny gräsklippare.  

 

Året började med vår sedvanliga ridhusträning som tyvärr fick vara enskild då restriktionerna 

inte tillät gemensam träning. På sommaren fick vi äntligen träna utomhus tillsammans igen 

och utefter detta arrangerade Katarina Ullsten gruppträning. Katarina höll också i totalt fem 

tema-träningar över sommaren. Sedan återgick vi till ridhusträningen som är pågående från 

oktober.  

 

Tack vare våra fantastiska instruktörer har det genomförts sex stycken kurser utöver 

privatträning för våra instruktörer. En förberedande agilitykurs, tre nybörjarkurser och tre 

fortsättningskurser. Över en helg i maj arrangerade vi kurs för en extern instruktör: Heidi 

Penttilä.  

 

Vi har under 2021 arrangerat totalt fem officiella tävlingar varav den senaste var en 

tvådagars. Utöver detta har fyra inofficiella tävlingar arrangerats; ett traditionsenligt 

Gotlandsmästerskap, aktivitetsgruppens egna mästerskap, examinering av Katarina Ullsten 

som domare och den tredje en test-tävling inför årets största händelse. Vi arrangerade Lag-

SM 2021 i augusti! För detta arbetade en arbetsgrupp aktivt under ett halvår och alla i 

aktivitetsgruppen var involverade på ett eller annat sätt. Vi vill tacka alla deltagande, 

funktionärer och domare för ett fantastiskt Lag-SM på ön! 

 

SAgiK Gällivare 

Nybildad aktivitetsgrupp i slutet av 2021 så ingen verksamhet hann genomföras.  

 

SAgiK Hudiksvall 

Under 2021 har vi anordnat 2 agility kurser. 
Vi har examinerat tre stycken tävlingsledare, under sommaren.  
Arrangerat 2 officiella tävlingar under hösten och vintern.   
 

SAgiK Karlskrona 

Vi har haft öppet hela året 2021 för uthyrning.  

Vi har haft officiell en klass 1 och en officiellklass 2 tävling i hallen.  

Vi skulle även ha haft en tvådagars dubbel klass 3 utomhus i Torhamn och tvådagars klass 1 

och 2 men detta blev inställt pga. pandemin. Istället har vi anordnat digitala cuper. 

Tävlingarna har varit uppskattade av de tävlande.  

Uthyrningen har i stort sett gått som budgeterat.  

Varannan vecka har vi haft en uppbyggd bana som man kan komma och träna på. Det har 

varit mycket uppskattat.  



 
 

Man kan även träna lydnad och diverse annat i hallen. 

Vi har haft ett 10-tal sponsorer som sponsrat med fina priser till våra tävlingar och cuper. 

SAgiK Laholm 
Ingen verksamhet under 2021. 
 
SAgiK Malmö 

Agilityåret 2021 kunde vi äntligen börja ställa om från corona pandemin och återigen 

arrangera tävlingar i större utsträckning. Under sommaren arrangerade vi fyra tävlingar i 

olika nivåer. Det blev även några inofficiella tävlingar och vi examinerade en ny 

tävlingsledare för SAgiK Malmö.  

 

2021 var året då kursverksamheten på Sagik Malmö blomstrade. Totalt blev det 22 kurser 

med egna instruktörer på varierande nivå samt att vi bjöd in Annika Af klercker som extern 

instruktör.  

 

Våra träningsaktiva har varit aktiva på tävlingsbanorna, vi hade ett 10-tal aktiva som 

medverkade vid individuella SM 2021 i Kalmar/Växjö och på lag SM 2021 Gotland. Två 

medaljer tilldelades våra träningsaktiva, en guldmedalj individuellt medium och ett lagguld i 

medium. Vi hade även ekipage som placerade sig på topp 10 i large och extra large. Årets 

agilityhund blev det en tredjeplats i medium.  

 

Under året har vi varit 67 träningsaktiva, 4 supporters och 10 ungdomar i aktivitetsgruppen. 

 

SAgiK Mitt 

Våra instruktörer har hållit en Nybörjare Steg 1-kurs, en Nybörjare Steg 2-kurs och en Steg 

3-kurs. 

Vi har haft gemensamma träningar i Klass Arena under vintern. Uppdelning i mindre grupper 

ger både coronasäkerhet och underlättar för nya medlemmar att komma in i gruppen på ett 

bra sätt. 

Tävlingssäsongen har liksom förra året inte blivit som planerat. Vi har ansökt om tävlingar 

och ställt in i en tidigare aldrig skådad mängd. Till slut har vi ändå lyckats genomföra fyra 

tävlingar. 

Fyra tävlingar kan ändå låta mycket – men med tanke på att detta var det sista året vi har 

möjlighet att arrangera tävlingar inomhus i den enda lokal som finns att tillgå mellan 

Stockholm och Skellefteå, så hade vi verkligen velat maxa detta (och förra) årets 

tävlingsarrangemang. 

Vi vägrar dock att deppa ihop och valde att göra den sista tävlingen till en fest – ”go with a 

bang” så att säga. Och vi är super-super-super-tacksamma över alla tävlande som kom och 

tillsammans med våra generösa sponsorer Doggy Professional, Nutrolin, Hööks och 

Moderna Djurförsäkringar, gjorde tävlingen till ett riktigt party!  

För gruppens medlemmar har det egna tävlandet av förklarliga skäl fortfarande varit 

begränsat men några pinnar har ändå skrapats ihop. 

Vi har under året äntligen fått klart med ett nytt område för utomhusträning, på självaste 

Midlanda Flygplats. Där kunde vi hålla en av årets tävlingar utomhus under sommaren.  



 
 

Under barmarksäsongen har vår bana utomhus varit tillgänglig 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.  

Vi har under året fyllt på hemsidan och Facebook-sidan med innehåll.  

 

SAgiK Solna 

Träningsyta 

Vi har ägnat en stor del av året med att tillsammans med Solna kommun leta efter en plats 

där vi kan träna. I slutet av året fick vi ett förslag från kommunen som vi nu tittar på och ser 

om det kommer gå att träna där.  

Träning 

Under året har haft några gemensamma banträningar i Stockholms Hundsportcentrum för 

aktivitetsgruppens medlemmar.  

Tävling 

Den planerade tävlingen blev inte av.  

 

SAgiK Sundsvall/Timrå  

Trots ytterligare ett år i coronas tecken har det gått förvånansvärt bra för vår klubb, mycket 

på grund av alla engagerade medlemmar. Under året har vi haft 2 officiella tävlingar med ca 

800 starter. Vi har haft 4 träningstävlingar med ca 90 starter. Vi har haft både nybörjar 1, 

nybörjar 2, fortsättning och hoppteknikkurs. Vi har haft 3 stycken kurser med externa 

instruktörer. Vi har deltagit i vuxna på stan. Vi har sålt New Body. Vi hade också en mycket 

trevlig nyårsträning för de som ville. Allt detta har gjort att vi kunnat betala tillbaka 30000 på 

vårt lån från SAgiK. Nu ser vi mot nästa år med tillförsikt. 

 

SAgiK Södra Roslagen 

Vi har varit verksamma på idrottsplatsen i Lindholmen, som ligger i Vallentuna kommun, 

Norra Stockholm, Stockholms län. 

Gruppen har haft följande aktiviteter under perioden: 

• Inofficiella tävlingar 1st  

• Blåbärs tävling 1st 

• En officiell hoppklass 1 med två lopp 

• Kurser: 4 grundkurser, 2 fortsättningskurser (slalom, kontaktfält och gunga), 2 
påbyggnadskurs (handlingens grunder), 1 avancerad handlingskurs del 4  

• Coaching – privatträning. 

• Allmänträning varje vecka  
o Ingen inomhusträning i hall januari – mars pga Corona 
o Utomhus från april - juni söndagar 
o Utomhus juli-november torsdagar 
o Hallträning november-december  

• Vi har sett över hinderparken och köpt in en kort tunnel + sandsäckar och ett däck från 
Galican. 

 

SAgiK Vindeln  

Ingen verksamhet 2021. 

 



 
 

SAgiK Västra Mälardalen 

Verksamheten under 2021 har präglats av osäkerhet pga coronapandemin. Osäkerhet om 

tävlingar skulle kunna genomföras eller ej. Vi hade inplanerat att under året arrangera 2 st 

officiella tävlingar och 1 inoff tävling (Tunnelrace). Vi hade dessutom inplanerat att hålla en 

del kursverksamhet som belöning för de funktionärer som ställt upp på våra tävlingar. 

Resultatet av detta blev att vi kunde endast arrangera 1 off klass 1 tävling i oktober 2021. I 

övrigt så fick vi ställa in de återstående inplanerade arrangemangen Det blev SagiK Va 

Mälardalens verksamhet under 2021 

 

SAgiK Växjö 

Växjö Agility-SAgiK hade under 2021 11 st personer som betalt in träningsavgiften. 

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: Vi stod som arrangörer för Guldagility 2021 som planerades 

fram tills i februari månad. Vi fick tyvärr ta beslutet i arbetsgruppen att pausa de planerna på 

grund av pandemin. Men i ledning av Ida Qvarnström så fick vi istället möjlighet att ansöka 

om att vara arrangörer för SM 2021 i Kalmar. Planeringarna satte fart och vi lyckades 

arrangera ett i våra ögon bra SM tillsammans med flertalet andra klubbar som deltar i 

arbetsgruppen för Guldagility. I december anordnade vi en träningstävling i Stian där man 

fick fokusera på att träna på att tävla.  

 

Trivselgruppen rapporterar: Vi har uppvaktat de som erövrat tävlingsprestationer vid 

klassuppflyttning och de som kvalat till SM. På grund av rådande pandemi har resterande 

aktiviteter varit på paus.  

 

Anläggningsgruppen rapporterar: Under 2021 har vi haft allmän underhåll av våra 

anläggning. Vi bedömer att anläggningen är i fint skick och vårt mål med 2022 är att 

underhålla det vi alla hjälpts åt att bygga upp.  

 

Hindergruppen rapporterar: Vi har under året som gick inhandlat 30 st nya hopphinder samt 

en ny balansbom till anläggningen. I anslutning till att de nya hindren kom så sålde vi även 

av våra begagnade hopphinder.  

 

Instruktörsgruppen: Under året som gått så har vi försökt anpassa kurserna så gott det går till 

rådande omständigheter. Vi har följt SKK:s direktiv och kunde under hösten erbjuda kurser i 

små grupper.  

De kurserna som vi haft under året är ett antal temakvällar som vänder sig mot 

tävlingsekipage på olika nivåer. Vi har erbjudit en förberedande kurs samt en grundkurs. Det 

har även hållits några privatlektioner på olika nivåer efter kundens önskemål.  

 



 
 

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. //Växjö Agility-SAgiK 

 

 

 


