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Svensk agility 

 

Bakgrund 
Svenska Brukshundklubbens kongress 2012 gav Förbundsstyrelsen (FS) i uppdrag att 

komma med ett förslag på en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa. FS utsåg då 

en arbetsgrupp som funderat ganska mycket i det fördolda med att analysera dagens 

problem och möjligheter samt att finna lösningar, antingen genom förändringar i 

organisationsformen eller genom förbättringar med oförändrad organisation. Det är dags att 

ge en delrapport och presentera hur arbetsgruppens ”huvudspår” ser ut just nu. 

Planen är att inom kort gå ut med en webbaserad enkät för att få så mycket återkoppling 

som möjligt från de agilityaktiva. Arbetsgruppen kommer sedan att ge en rekommendation 

till FS, som i sin tur skall föreslå en lösning på SBK:s kongress 2013. Om allt går vägen 

genomför förändringarna med start 1 januari 2014. 

 

Arbetsgruppens huvudspår 
Vårt huvudspår för det fortsatta arbetet, just nu, kan kort sammanfattas så här. 

Bilda en så kallad verksamhetsklubb inom SBK med ansvar för agility. Klubben kommer att 

ha samma organisationsnivå som rasklubbarna i SBK. Låt oss för tillfället kalla klubben 

Svensk Agility. Svensk Agility skall ta ett samlat ansvar för alla agilityfrågor på central nivå. 

Den praktiska verksamheten, som träning och tävling, sköts precis som nu av lokala klubbar 

inom SBK, SHU och SKK. Svensk Agility tar över ansvaret för alla uppgifter som SBK:s 

Centrala Agilitygrupp arbetar med idag, men får utökade befogenheter och 

ansvarsområden, t ex för alla agilityrelaterade utbildningar. 

Medlemskap i Svensk Agility är individuellt. Medlemsavgiften består av en klubbavgift samt 

en förbundsavgift (samma som en SBK ras- eller lokalklubb). Du som är medlem i en SBK 

rasklubb eller lokalklubb betalar redan förbundsavgiften via det medlemskapet, och behöver 

därför endast betala klubbavgiften för att även bli medlem i Svensk Agility. Medlemmar i 

Sveriges Hundungdom som är under 25 år kan ansluta sig till Svensk Agility utan extra 

kostnad. 

Fördelen med individuellt medlemskap är att alla, oberoende av annan klubbtillhörighet, kan 

vara med på lika villkor och påverka agilityns framtid. Årsmötet utser en styrelse, som alltså 

ersätter dagens Centrala Agilitygrupp. Tanken är att så mycket som möjligt av besluten 

rörande agility ska fattas inom Svensk Agility, men Svensk Agility är också representerad på 

SBK:s kongress i proportion till antalet medlemmar och kan där driva och påverka SBK-

gemensamma frågor. Den demokratiska processen inom Svensk Agility utgår från det 

individuella medlemskapet, vilket ger rösträtt på den årliga stämman, och beslut fattade av 

de som valts av medlemmarna. 

Svensk Agility föreslår personer i SBK:s utskott för prov och tävling, respektive SKK:s Prov- 

och Tävlingskommitté.  Detta ger förutsättningar för samarbete med SBK:s andra prov- och 

tävlingsformer, samt möjlighet till inflytande i alla internationella frågor som går genom 

SKK/PTK. 
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Varför SBK? 
Arbetsgruppen har även diskuterat förutsättningarna för att bilda en verksamhetsklubb (specialklubb) 

inom SKK. Varför skall Svensk Agility vara en del av SBK, och inte en specialklubb i SKK? De 

huvudsakliga skälen är: 

Drygt 80 % av de agilityaktiva finns inom SBK. Det är inom SBK de bedriver sin dagliga 

agilityverksamhet. 

Ekonomin. Idag går en stor del av den centrala förbundsavgiften inom SBK tillbaka till verksamheten, t 

ex för landslaget, kansliet, utveckling och uppdatering av SBK Tävling, etc. SBK innebär lägre total 

kostnad för de aktiva och mindre ekonomisk risk. 

Förenklat samarbete med SBK:s övriga utbildnings- och tävlingsverksamhet. 

 

Anslutning till Riksidrottsförbundet? 
Riksidrottsförbundet (RF) har idag ett medlemsförbund som håller på med hundsport, nämligen 

Svenska Draghundsportförbundet (SDSF). Vi betraktar eventuell anslutning som en separat fråga 

eftersom alla klubbar som så önskar kan ansöka om medlemskap i SDSF. Flera SBK-lokalklubbar är 

medlemmar. För agility finns dock ett antal ännu inte klargjorda frågor, t ex när det gäller 

resultatredovisning, doping, policys, regler och ansvar, men dessa frågor finns oberoende av 

organisationsformen. 

 

Behöver jag byta klubb? 
Ärligt talat, vill du bara fortsätta som idag med att tävla agility eller arrangera agilitytävlingar så 

behöver du inte göra något alls.  Men om du vill vara med och påverka svensk agilityverksamhet och 

dess framtid är Svensk Agility något för dig. Det är där agilityfrågor som berör alla utövare behandlas, 

och du kan genom ditt medlemskap påverka dessa frågor. 

Om du av någon anledning skulle vilja lämna den klubb som du tävlar för idag så skulle du ha 

möjlighet att gå med i Svensk Agility i stället och på så sätt få det medlemskap som krävs för att få 

tävla officiell agility. Vi planerar för möjligheten att bilda lokalklubbar inom Svensk Agility, av de som 

så önskar. Det skulle i så fall ge möjlighet till en lokalt organiserad klubbverksamhet. 

 

Arbetsgruppens medlemmar och kontakt 
Arbetsgruppen för agilityns framtida organisation består av: Per-Inge Johansson (ordf), Yvonne Ahlin, 

Dag Brück, Gudrun Brundin, Helena Falk, Christianne Simson och Kenth Svartberg. 

Har du frågor så kontakta Dag, e-post dag.bruck@brukshundklubben.se 

 


