Till

samtliga klubbar inom SKK-organisationen
SAgiKs lokala aktivitetsgrupper
företag med avtalsreglerad möjlighet att arrangera officiella agilitytävlingar

Revidering av regler för agilitytävlingar - remissomgång 1
Nuvarande regelverk i agility gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2021. Reglerna är alltså låsta i
fem år. Under den perioden ska också en revidering av regelverket genomföras. Ni inbjuds här att
delta i den processen. Svenska Agilityklubben (SAgiK), agilitysportens huvudman inom Svenska
Kennelklubben (SKK), ansvarar för regelrevideringsprocessen.
Syfte
Att ta fram ett förslag till nya agilityregler att gälla i fem år från och med 1 januari 2022. Förslaget ska
vara så väl förankrat som möjligt hos klubbar och bland aktiva. Det ska också vara väl underbyggt och
motiverat för att öka sannolikheten att det godkänns på SKK-nivå. Revideringsprocessen ska vara
demokratisk, öppen och tydlig. Den ska involvera alla som vill bidra till arbetet.
Metod
Arbetsgrupp
Svenska Agilityklubben har tillsatt en regelrevideringsgrupp där följande personer ingår: Kristin
Tuomisto (SAgiKs styrelse), Yvonne Ahlin, Håkan Ericson, Lena Holmqvist och Oliver Rasmusson.
Gruppen arbetar kontinuerligt med revideringen från hösten 2018 och framåt.
Remisser
Under processen kommer två remisser att skickas ut. Den första avser att hämta in förslag till
ändringar baserat på gällande regelverk. Dessa ändringsförslag kommer att utgöra grunden i det
vidare arbetet för att ta fram ett första förslag till nytt regelverk. Det förslaget, med ändringar
inklusive motiveringar, kommer därefter att skickas ut i en andra remissomgång där synpunkter på
ändringsförslagen inhämtas. Ett slutligt förslag till nytt regelverk tas därefter fram vilket efter
fastställande av SAgiKs styrelse skickas in till SKKs Prov- och tävlingskommitté för slutligt
fastställande. Remisserna kan komma att kompletteras med enkäter i specifika frågor.
Principer
Regelrevideringsgruppens arbete ska vägledas av några viktiga utgångspunkter:
●

demokrati
Agilityreglerna tillhör användarna. De ska därför avspegla majoritetens vilja. Användare är i
första hand tävlande, arrangörer och funktionärer (domare, tävlingsledare, andra). Ett förslag
som många står bakom ska ha större utsikter att också bli SAgiKs förslag.
● genomförbarhet
Är förslaget genomförbart och meningsfullt?
konsekvenser
Vilka konsekvenser väntas ändringen få, på kort respektive lång sikt?
●
FCIs regelverk
De svenska reglerna är nationella och avspeglar svenska förhållanden och preferenser. Ändå utgör
FCIs internationella regelverk en samordnande utgångspunkt. Förslag till ändringar kommer därför
även att bedömas i förhållande till FCIs regelverk som gäller från 2018-01-01.
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Tidsplan
För denna revideringsprocess har SAgiKs styrelse tagit fram en tidsplan.
Aktion
Förutsättningslös efterfrågan av förslag på förändringar av
nuvarande regler. Enskilda personer kan lämna svar.
Remissutskick 1 till SKK-anslutna klubbar.
Svar på remissutskick 1 skickas till Regelrevideringsgruppen.
Regelrevideringsgruppen sammanställer remissyttranden.
SAgiKs styrelse behandlar regelrevideringsgruppens
sammanställning.
Regelrevideringsgruppen justerar utifrån styrelsens beslut.
Remissutskick 2 till alla SKK-anslutna klubbar.
Svar på remissutskick 2 skickas till regelrevideringsgruppen.
Regelrevideringsgruppen sammanställer remissyttranden
Regelrevideringsgruppen tar fram ett färdigt förslag till nytt
regelverk i samarbete med SAgiKs styrelse.
Styrelsen tar beslut.
Regelrevideringsgruppen justerar utifrån styrelsens beslut.
Regelförslag skickas till SKK/PtK.
Regler fastställs av SKK/CS.
Bearbetning enligt SKKs beslut.
Publicering av det nya regelverket.

Datum
Publicerat på hemsidan september
2018. Sista svarsdag 31 december 2018.
December 2018
Senast 1 mars 2019
1 mars – 31 maj 2019
1 juni – 1 september 2019
1 september – 31 oktober 2019
November 2019
Senast 1 mars 2020
1 mars – 31 juni 2020
1 juli – 31 oktober 2020
November 2020
November – december 2020
Senast 31 december 2020
Senast 30 juni 2021
Klart senast 31 augusti 2021
Oktober 2021

Nuvarande regelverk - den förra revideringen
Den förra revideringen av agilityreglerna var den första som skedde i Svenska Agilityklubbens regi.
Också då skedde processen i två remissomgångar. De största förändringarna som infördes i
agilityreglerna från 2017-01-01 var:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tre storleksgrupper ersattes med fem: extra small, small, medium, large, extra large
hopphöjderna sänktes
tävlingsledare fick möjlighet att tävla samma dag som de tjänstgör
krav på delbart däck infördes
möjlighet till nedflyttning för äldre hundar infördes
bedömning av kontaktfält på uppfarter togs bort
krav på tävlingsbok för deltagande försvann (från regelverket)
struktur och språk förbättrades och förenklades

Vilka blir de viktigaste regeländringarna från 2022?
Svara så här
●
●

●
●
●

Svar på regelremiss 1 lämnas via ett Google-formulär till vilket ni hittar länken på Svenska
Agilityklubbens hemsida under Regler, http://agilityklubben.se/regler/regelrevidering/
Formuläret är uppdelat utifrån rubriker och underrubriker i det nuvarande regelverket. Det
finns också möjlighet att föreslå nya rubriker med innehåll. Synpunkter kan lämnas även på
SKKs allmänna regler som inleder alla regelverk.
Skriv tydligt, förklara och motivera väl, då ökar utsikterna att era förslag förs vidare.
Sista svarsdatum är 1 mars 2019.
Har ni frågor kring regelrevideringen, kontakta regler@sagik.se
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