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Huvudmannaskapet för Agility 

 

Fr.o.m. 1 januari 2014 har SKK tagit över huvudmannaskapet för agilityn i Sverige. Denna 

info bör klargöra lite vad detta innebär för agilityaktiva SBK medlemmar och SBK klubbar i 

vårt distrikt. 

 

SKK bildade i oktober 2013 en interimsstyrelse som skulle påbörja arbetet med att ta över 

huvudmannaskapet för agilityn. Interimsstyrelsen består av 10 ledamöter varav SBK fick utse 

tre stycken representanter, vilka skulle föra SBKs talan. Vad som är viktigt i frågan är att 

förstå vad som huvudmannaskapet innebär.  

Det är att ta ansvar för: regelverk, utbildningar, auktoriseringar, tävlingsadministration 

och landslagsbestämmelser. 

Svenska agilityklubben som det officiella namnet är ska ha sitt årsmöte den 5 april 2014 då 

kommer det att väljas en ny styrelse av de som har blivit medlemmar i klubben.  

 

Då är ju en fråga som med automatik dyker upp, måste man vara medlem i Svenska 

agilityklubben för att få tävla och arrangera agilitytävlingar? 

Svaret helt klart och tydligt nej. Vill du åka och tävla agility i framtiden så räcker det att vara 

medlem i en SBK-, SKK- eller HU-klubb. Det är även fritt att arrangera agilitytävlingar för 

SBK klubbar. Det är ju mycket viktigt att det inte blir något missförstånd i dessa frågor för i 

tävlingshänseende så drar ju en agilitytävling in väldigt mycket pengar till den lokala SBK 

klubben. Sedan måste vi se till att varje medlem är välkommen i våra SBK klubbar, för 

oavsett vilken gren vi håller på med i hundvärlden så handlar det om lokalklubbarnas 

överlevnad i slutänden. 

 

När det gäller utbildningar som ska auktoriseras av Svenska agilityklubben 

(instruktörsutbildningar A1 och A2) har kraven ändrats på för att bli certifierad.  

Kraven för att kunna gå utbildningarna under 2014 har trots allt blivit mer relevanta till 

verkligheten. 

Men interimsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp att ta fram ett förtydligande förslag på 

intagningskraven till utbildningarna. 

  

När det gäller arbetet inför regelrevideringen hänvisas det till den blivande styrelsen att 

besluta i denna fråga. Vi hade inom SBK påbörjat arbetet under hösten 2013 med att välja 

representanter i distrikten, som skulle i god tid börja med att se över framtida 

regelrevideringar men detta rann ut i sanden tyvärr.    

 

En annan fråga som kan vara motiverad är finns det någon anledning till att ha en 

agilitysektor i distriktet? Som vi ser på det just nu så känns det verkligen befogat. Det är 



många frågor som det ännu inte finns svar på. Sedan bör det ju finnas en kanal för alla 

agilityaktiva inom SBK som inte har anslutit eller vill ansluta sig till Svenska agilityklubben. 

Allt arbete med att ordna tävlingar i SBK klubbarna, som kommer att generera 

frågeställningar till Svenska agilityklubben kanske måste sammanställas och framföras av 

någon i våra led. Jag tror att SBK kommer fortsättningsvis att vara den organisation som har 

flest agilityutövare som medlemmar. Något som talar för detta är att inom vårt distrikt att vara 

näst intill omöjligt att starta någon ren agilityklubb med tanke på de geografiska avstånden. 

Alla vill ju nära till sin hemmaplan för att kunna träna. Detta är troligen genomgående tanke i 

hela Sverige. 

 

Så avslutningsvis är frågan varför ska man vara medlem i Svenska agilityklubben? Man får 

möjlighet att vara med och påverka agilityns framtid. Man kommer att bli funktionärsmedlem 

om man är tävlingsledare eller domare, men detta ger ingen rösträtt. Man måste betala 

medlemsavgift för att ha detta. SBK kommer att lämna över listor på auktoriserade domare 

och tävlingsledare. 

 

Är det någon som har funderingar på något om agilityns framtid så kom gärna med frågor så 

skickar vi dem vidare till de som kan svara om inte vi kan. 

 

Distriktets tidtagaranläggning för agility. 

 

Distriktets styrelse har godkänt att vi kan ändra hyreskostnaden för tidtagaranläggningen. 

Det nya priset för att hyra bägge anläggningarna är 500 kr/dag eller 250kr/dag för en 

tidtagningsenhet. 

 

Agilityansvariga i klubbarna 
 

Efter alla årsmöten i distriktets klubbar så vill vi ha en aktuell mailadress till de 

agilityansvariga i klubbarna om det nu har blivit något skifte på någon ansvarig. 

Skicka i så fall ny adress till John Fagerqvist: john.fagerqvist@comhem.se  

 

 

Agilitysektorn i Smålandsdistriktet 

 

 

PS. Lycka till alla klubbar som arrangerar tävlingar i vårt distrikt under 2014 och även alla 

tävlande ekipage. 

 

 


