
 
 

Verksamhetsplan för Svenska Agilityklubben 2022 
 

INLEDNING 

Det är många som hoppas på att 2022 blir året då saker och ting åter blir som tiden innan 
pandemin, Svenska Agilityklubbens styrelse tillhör definitivt den skaran. Det känns dock 
viktigt att fortsatt vara ödmjukt optimistiska inför det kommande året och möjligheten att fullt 
ut agera som vi kunde 2019. Med det sagt hoppas styrelsen på ett fantastiskt agility år med 
många härliga aktiviteter, evenemang och tävlingar runt om i landet.   
 

STYRELSENS ARBETE 

Styrelsen planerar att även 2022 sköta majoriteten av alla styrelsemöten digitalt, detta är ett 
arbetssätt som fungerat mycket väl och varit uppskattat av styrelsens medlemmar. Dessa 
digitala möten kommer förhoppningsvis kompletteras med ett helgmöte där styrelsen 
sammanstrålar fysiskt.  
     
 

NORDISKA MÄSTERSKAPEN 2022 

Svenska Agilityklubben sär 2022 värdland för Nordiska Mästerskapen. Mästerskapet 

kommer genomföras i Nils Holgersson Hallen i Skurup den 20–21 augusti.  

 

KOMMITTÉER  

Tävlingskommittén  

Årets SM arrangeras i Piteå och kommer troligtvis att kunna genomföras på sedvanligt sätt. 
 
Priser för Årets Agilityhund 1-3 och Årets lag kommer att delas ut. 
Pris för Agria stipendiet till Årets nybörjare kommer också delas ut. 
Nollmeriter kommer att delas ut kontinuerligt allt eftersom ekipage når våra gränser för brons, 
silver och guld. 
 
Kommittén kommer fortsätta arbetet med att uppdatera Policydokumentet för agilitytävlingar. 
 
Under 2022 kommer kommittén tillsammans med styrelsen undersöka om det finns ett behov 
och/eller önskan att förändra regeln om 3 månaders synlighet för tävlingar.  
 

Funktionärskommittén  

För kommande år planeras det för att genomföra en domarutbildning. Samt att anordna en 

digital konferens för landets tävlingsledare. 

 

Landslagskommittén  

Ett landslagsuttag kommer att ske 6-8 maj i Torvalla Arena i Västra Torup. De regler som 

gällde för poängberäkning under 2021 kommer användas även 2022 och 2023, därefter 

kommer en utvärdering att göras.  

Det är planerat att skicka landslagsrepresentanter till samtliga mästerskap 2022.   

 

 



 
 

Regelkommittén 

Under 2022 ska regelkommittén och regelrevideringsgruppen: 

• Fortsätta arbetet med anvisningar och konsekvensåtgärder utifrån de nya reglerna. 

• Hjälpa till med att producera information om de nya reglerna riktad till arrangörer och 

tävlingsledare. 

• Bevaka implementeringen av de nya reglerna. 

  

Organisationskommittén  

Under 2022 har kommittén för avsikt att kalla samtliga aktivitetsgrupper till ett digitalt möte. 

Mötets inriktning kommer framförallt ligga på hur den ekonomiska redovisningen fungerar för 

grupperna. Det blir en fortsättning / vidareutbildning av det möte som genomfördes 2020.  

 

AGIDA- kommittén  

Läget är fortfarande osäkert hur vårt tävlande kommer att kunna genomföras. Detta påverkar 

såklart hur mycket resurser vi kan lägga på underhåll och utveckling. Det som kommer 

prioriteras är en anpassning till det nya regelverket som gäller för vår sport from 1 januari 

2022. Några ändringar skjuts upp till 2023 pga ekonomiska skäl.  

Under 2022 kommer vi även byta företag som sköter drift och utveckling av vårt system då 

Sisyfos har gått i konkurs.  

 

Kommunikationskommittén 

Under det kommande året har kommittén för avsikt att arbeta vidare med 

användarvänligheten på klubbens hemsida. Kommittén har även för avsikt att varje kvartal 

skicka ut ett medlemsbrev till samtliga medlemmar via mail.  

 

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. 

Under 2022 hoppas kommittén kunna hitta personer som vill vara ansvariga för detta. De 

aktuella projekten är:  

1. Revidering av A2 utbildningen  

2. Se över examination av A1  

3. Digitalisera A1 och A2 beroende på kostnad.   



 
 

Verksamhetsplaner från Svenska Agilityklubbens 
aktivitetsgrupper 

SAgiK Bollnäs 

Vi har i år bokat in träningstillfällen för våra medlemmar i Hertsjö ridhus. Varje medlem har 

fått 5 träningstillfällen på 1 timme. Dessa ska utnyttjas under våren, och vi har en 

bokningsansvarig man kontaktar. Detta år inleddes ju även med covid-19 och hur framtiden 

ser ut vet vi ju inte för tillfället. Planer finns att uppdatera hinderparken, och att ev kunna ta in 

någon instruktör. Hur det ser ut med att arrangera några tävlingar har vi inte riktigt bestämd 

ännu.  

Hur träningsmöjligheter ser ut mot sommaren, är just nu oklart. Var vi kan hålla till och hur 

hyran ser ut.  

 

SAgiK Flen 

Vi planerar att ha 6 kurser under året:  

1. Pre agility  

2. Nybörjarkurs  

3. Kontaktfält  

4. Fortsättningskurs  

5. Hooper Intro  

6. Hooper Nybörjare  

Vi har startat en ungdomsgrupp. Vi har aktivitetspromenader. Vi har planerat och sökt för en 

Lagtävling i maj. 

SAgiK Gotland 

Tävlingar - officiella 

• Marsgaisten 25-26/3 

• Midsommardansen 25-26/6 och 28-29/6 

• Kvällstävlingar 12/7, 27/7 och 10/8 (Klass 1, 2 respektive 3) 

• Gutehoppet alla klasser i augsti? 

• Oktoberfesten 22-23/10 

• Julfest -datum ej fastställt 

Inofficiella tävlingar 

• Gotlandsmästerskapen  förslag 11/9 

• Klubbmästerskap 4/12 

Kurs och träningsverksamhet 

• 3 förberedande kurser 

• 3 nybörjare kurser  

• 3 fortsättningskurser 

• Minst 1 kurs med inbjuden extern instruktör – förfrågan hos flera olika personer och 

då även för 2023 

• Temadagar – 3 st  

• Klubbträning kvällsträning utomhus – 2 grupper  

• Inomhusträning ridhuset fram till 17/4 och sedan till hösten igen 

• Öppet Hus 



 
 

• Gemensam träning för alla – 1 gg/månad juni, juli och augusti för trivsel och att lära 

känna varandra 

Plan, hinderpark och stuga 

• Skötsel gräsmatta inkl gödning 

• Inplanerade fixardagar 15/5 och 18/6 

SAgiK Gällivare 

Nybildad verksamhetsklubb som kommer starta upp under 2023. 

 

SAgiK Hudiksvall 

Våra mål för 2022: 
Anordna minst 2 agility kurser 
Hålla en ”Prova på” dag. 
Anordna träningsdagar för medlemmarna i gruppen.  
Anordna 3 tävlings helger, officiella.  
Ev. anordna kvällstävlingar under sommaren.  
Inköp av nya hinder så som antislip tunnlar, sandsäckar m.m.  
 

SAgiK Karlskrona 

• Arrangera två stycken officiella tvådagarstävlingar utomhus i sommar 2022. 

Sommartävlingarna har vi ansökt om. Enligt de nya reglerna för 2022 är hallen för 

liten för att arrangera officiella tävlingar. Vi planerar istället för två stycken 

träningstävlingar.  

• Fortsätta att erbjuda uppbyggd bana jämna veckor ons-sön. 

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

av att sponsra vår verksamhet. 

SAgiK Malmö 

Allmänt  

Under 2022 kommer fokus ligga på att aktivitetsgruppen ska fortsätta stabilt genom 

pandemin. För oss är det av stor betydelse att arrangera tävlingar för att säkerställa vår 

verksamhets framtid då tävlingar är vår största inkomstkälla. Vår förhoppning är att arrangera 

Gåsahoppet som är en stor tradition för oss. Men med de senaste restriktionerna känns det 

tufft. Vi planerar för att genomföra tävlingen men räknar inte med den ekonomiska vinsten 

tävlingen kan ge då corona pandemin fortfarande hotar tävlingen. För att säkra vår 

verksamhets framtid under 2022 kommer vi fortsätta bedriva kursverksamhet likt 2021. Vi har 

även en förhoppning om att kunna arrangera mindre tävlingar under vår/sommar/höst samt 

Falsterbo agility open i september tillsammans med sydskånska kennelklubbens utställning.  

 

Tävlingsverksamhet  

SAgiK- Malmö vill om möjligt, med tanke på rådande omständigheter, arrangera Gåsahoppet 

samt en officiell tävling varje månad mellan perioden maj - oktober 2022. Detta kommer 

enbart bli möjligt att genomföra ifall restriktionerna lättas. Under 2020 fick vi goda 

erfarenheter av att arrangera mindre corona-anpassade tävlingar med maxantal 50 personer 

och med riktlinjer för att minska smittspridningen. Vi känner oss som arrangörer fortsatt 

trygga i att arrangera tävlingar med hjälp av samma corona-strategi även under 2022. För att 

kunna erbjuda en tävlingsbar plan kommer vi i början av året behöva underhålla vår mark, i 

form av att trumla gräsplanen.  



 
 

Kursverksamhet  

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

riktlinjer. Vi försöker arrangera fler kurser för att öka vår intäkt under tiden Gåsahoppet inte 

är möjligt att arrangera. Vi planerar för 20 kurser och workshops under året samt ta in någon 

extern instruktör.  

Event  

Inga kommande event är planerade under 2022. Vi kan ta upp dessa igen när läget 

stabiliserat sig. En förhoppning är att som under 2020 kunna arrangera ett mästerskap för 

våra träningsaktiva där årets “Malmö SAgiK mästare” och “Årets novis” utses. Även andra 

event för att främja sammanhållningen i aktivitetsgruppen, i enlighet med rådande 

restriktioner. Barometern är satt på paus eftersom det inte arrangeras några tävlingar. Vi vill 

även göra ett event för att tacka våra aktiva för all hjälp under det gångna året  

 

Övrigt  

För att på bästa sätt hantera denna pandemi och anpassa vår verksamhet uppskattar vi om 

aktivitetsgrupperna kan ha en nära dialog med SAgiK under 2022. Vi är beredda att kavla 

upp ärmarna för SAgiK Malmös verksamhet och vi behöver då möjlighet att ställa om snabbt 

istället för att ställa in. 

 

SAgiK Mitt 

Vi kommer endast att ansöka om två tävlingar detta år då vi numera endast har möjlighet att 

arrangera tävlingar utomhus och då på ett annat sätt behöver för-hålla oss bland annat till 

övriga tävlingar i norra Sverige. 

Vi kommer att fortsätta erbjuda kurser och träningstillfällen för att få fler medlemmar och 

utveckla våra befintliga. 

Vi kommer att fortsätta utveckla vår hemsida och marknadsföra klubben i sociala medier. 

Som alla klubbområden utomhus kommer vårt nyförvärvade klubbområde behöva en del 

investering i både pengar och arbete för att förbättra planen. En del investeringar i 

hinder/material behöver även ske. 

OM det kommer att erbjudas utbildningar för tävlingsledare och instruktörer, samt att vi har 

intresserade, kommer vi att låta våra medlemmar delta i sådana. 

 

SAgiK Solna 

Träningsplats 

Vi har kontakt med Solna kommun och har fått förslag på en träningsyta som vi tittar på.  

Träning 

Vi kommer att arrangera flera gemensamma träningar för aktivitetsgruppens medlemmar, 

samt arrangera en studiecirkel i running contacts.  

Tävling 

Vi kommer att arrangera en blåbärstävling under året.  

 

  



 
 

SAgiK Sundsvall/Timrå  

Tävlingar:  

Vi har ansökt om en 4 dagars tävling tillsammans med Härnösands BHK 26-29/5. 

Förhoppningsvis kan vi genomföra den, trots coronaläget. Vi räknar minimum 600 

starter/dag. Ev ansöker vi om någon mindre tävling till hösten, men det är i dagsläget inte 

bestämt.  

 

Träningstävlingar:  

Under sommaren kommer vi att ha 3-4 träningstävlingar  

 

Kurser:  

Troligen kommer vi att hålla 2-3 kurser med våra egna instruktörer under året, vilket ger en 

god inkomst.  

 

Externa kurser: Vi kommer att hålla 2-3 externa kurser under året, den första planerad 26-

27/2. Dessa kurser är till för att utveckla våra egna medlemmar och beräknas inte ge någon 

större vinst.  

 

Lånet från SAgiK: Om vårens tävling med Härnösand blir lyckad kommer vi att kunna betala 

återstoden av lånet redan i höst.  

 

Övrigt: Vi har nästan färdigställt vår nya plan på Skönviksberget, mittemellan Sundsvall och 

Timrå, om gräset växer som det ska borde vi kunna vara på den framåt hösten. En del av 

våra omkostnader kommer att gå till den.  

 

Hinderinköp: Vi planerar att köpa in ett långhopp och ev något mer, om Härnösandstävlingen 

går bra. 

 

SAgiK Södra Roslagen 

• Inomhusträning vinter och senhöst  

• Utomhusträning vår, sommar och höst 

• Hemsida och facebooksida upprätthålls 

• Träningstävlingar 1st  

• Blåbärstävling 2 st 

• Officiella tävlingar 2 stycken 1-dagars tävling, en hoppklass 1x3lopp, en agilityklass 1 
x 3lopp 

• KM  

• Grundkurser 4st 

• Fortsättningskurser (slalom, kontaktfält och gunga) 2st 

• Påbyggnadskurser (handlingens grunder) 2st 

• Kurser i avancerad handling  

• Hoppteknikkurs 

• Coaching-Privatundervisning  

• Förbättra hinderparken inkl hinderinköp 
 

 

SAgiK Vindeln  

Ingen aktivitet planerad 2022. 



 
 

SAgiK Västra Mälardalen 

Verksamheten kommer att bedrivas av tävlingar och kursverksamhet under 2022  

• Off tävling i klass 2 i april 2022. Ca 250 starter  

• Off tävling i klass 1 i september 2022. Ca 300 starter  

• Inoff tävling (Tunnelrace) i december 2022. Ca 80 indv starter samt ca 20 lagstafetter  

• Kursverksamhet med extern instruktör.  

Intäkter från tävlingsverksamheten skall i första hand gå till att ”belöna” funktionärer som varit 

behjälpliga vid tävlingar med betald hallhyra för träningsverksamhet under vinterhalvåret. 

Träningar skall i första hand bedrivas som gruppträning för medlemmar i SAgik Va 

Mälardalen. 

 

SAgiK Växjö 

Under kommande år så hoppas vi på att restriktionerna under pågående pandemi kommer 

att lättas så vi kan fortsätta med vår verksamhet mer som tidigare år. Vi satsar på bra 

träningsmöjligheter i vår anläggning med fokus på kvalitet och agilitykärlek.  

 

Kursverksamheten har kommit igång lite smått och vi hoppas kunna erbjuda våra populära 

temakvällar och kurser under året om restriktionerna lättas under våren. Anläggningsgruppen 

kommer hålla inomhushallen fin och ren under året. Det har budgeterats för ett inköp av ny 

åkgräsklippare då den vi har sjunger på sista versen.  

 

Projekt Guldagility i juli 2022 är uppstartad och vi ser framemot att få vara med och 

arrangera detta med andra klubbar och Ida Qvarnström som projektledare. Hinderparken 

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

 

Under januari-mars så anordnar vi inofficiella träningstävlingar där vi lägger fokus på att 

träna på att tävla. Vi dömer inga fel och vi tar ingen tid. Men vi har samma upplägg som på 

en vanlig tävling med en inropare och en person som står på banan som en domare gör. Allt 

för att ekipagen ska få så tävlingslika förhållanden som möjligt att träna på.  

 

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 2022. 

 

 

 


