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Till 
SBKs distrikt och rasklubbar 
Sveriges Hundungdom 
SKKs länsklubbar och specialklubbar 

Remiss angående 2012 års agilityregler 
 
Agilitygruppen i Utskottet för medlemsaktiviteter ber härmed Brukshundklubbens 
distrikt och rasklubbar, Svenska Kennelklubbens länsklubbar, Sveriges Hundungdom 
och övriga specialklubbar att inkomma med förslag och synpunkter angående nya 
agilityregler att gälla från 2012. Remissen innehåller inga färdiga förslag till 
regeländringar utan vi ber er utgå från gällande regelverk. Nedan följer dock 
instruktioner och goda råd som hjälp i arbetet. 

Svar önskas senast 15 juli 2009 till 
E-post: sanna.ameln@brukshundklubben.se 
Post: Svenska Brukshundklubben, ”Regelremiss agility”, Box 4, 123 21 Farsta 
Av svaret ska avsändande instans och kontaktperson med kontaktuppgifter framgå. 
Frågor angående remissen kan ställas till Håkan Ericson på hakan.ericson@bahnhof.se 
 
Mottagarna av denna remiss ombeds sprida den till sina lokala klubbar och stimulera ett 
aktivt arbete med reglerna. Vi ber också mottagarna att sammanställa svaren från sina 
lokala klubbar och skicka in ett gemensamt svar. Svaren ska även återspegla vad 
distriktet/rasklubben respektive länsklubben/specialklubben anser och inte enbart vara 
en uppräkning av vad de lokala organisationerna tyckt. Det går ändå bra att redogöra 
för olika synpunkter och även helt motstridiga åsikter. Vi uppskattar dock en analys av 
för- och nackdelar 
 
Centrala Agilitygruppen vill på förhand tacka alla aktiva i distrikt och lokalklubbar för 
hjälpen med att revidera agilityreglerna. 

Tidsschema för regelrevidering 2012 
2009 våren/försommaren Diskussion och regelarbete på lokal- och distriktsnivå 
2009-07-15 Senaste datum för remissvar 
2009 sommaren/hösten Sammanställning och analys av remissvaren 
2009 november Central regelkonferens tar fram förslag som
 föreläggs FS 
2010 vintern Förbundsstyrelsen tar fram förslag som föreläggs
 kongressen 
2010 maj Kongressen tar beslut om reglerna 
2010 hösten SBK skickar reglerna till SKK 
2011 maj Kongressen tar eventuella kompletterande beslut och
 skickar till SKK 
2011 juni SKKs centralstyrelse fastställer reglerna 
2012-01-01 De nya reglerna börjar gälla 
 
Tidsplanen, som fastställts av SBKs Utskott för organisation, ger relativt kort tid för 
”gräsrötterna” inom organisationen att arbeta med reglerna. Agilitygruppen har för 
avsikt att söka möjligheter för återkoppling till distrikt och klubbar i någon form när det 
gäller de förslag till regeländringar som tas fram. 
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Agilityreglerna – översikt och struktur 
 

”Allmänna bestämmelser” 
Rubriken ovan återfinns inte längre i regelverket men här avses de inledande sidorna 3-9 i 
regelhäftet. Stora delar av texten i detta avsnitt är gemensamt för alla SKKs regelverk men det 
finns även ett antal agilityspecifika avsnitt under punkterna 2, 3, 4, 5 (första och sista stycket), 8 
(texten före ”Force majeure), 9, 10, 12 och 13. Angående dessa senare avsnitt är ni alltså 
välkomna att lämna åsikter och förslag. 

Tävlingsklasser och kvalificeringsregler 
Här beskrivs saker som debatteras flitigt: storleksgrupper, klasser, uppflyttning och certifikat. 
Championatbestämmelserna återfinns inte i agilityreglerna men vi önskar ändå era synpunkter 
beträffande kraven för att uppnå championat mot bakgrund av följande: 
- Sedan 2007 krävs inte längre utställningmerit för agilitychampionat 
- Agility har av SKK definierats som en icke avelsutvärderande verksamhet 
- Kryptorchida hundar kan inte erhålla certifikat och championat 
- Sedan 2008 krävs tävlingslicens för oregistrerade hundar 
- Oregistrerade hundar kan inte erhålla certifikat och championat 

Regler för tävlan i agility 
I detta avsnitt återfinns regler om banutformning, resultatberäkning och allmänna banfel. 

Diskvalificering 
Här listas alla olika sätt att bli diskad (de är många). 

Hinderbeskrivning och specifika hinderfel 
Hindrens utformning beskrivs i text och bild. Dessutom listas de specifika hinderfelen. 

Liten ordlista 
Innehåller utvalda termer med förklaring. 

 

Råd till förslagsskrivare 
Här följer några enkla råd för att göra ett förslag så lättbegripligt och slagkraftigt som möjligt: 

- Tänk på att många personer måste både förstå och gilla förslaget. I slutänden är det SBKs 
kongress och SKKs Centralstyrelse som fattar beslut om de nya reglerna. 

- Skriv inte bara ett förslag till ändring. Beskriv problemet och förklara effekten av förslaget. 

- Beskriv både fördelar och nackdelar med förslaget. Inget förslag har bara positiva effekter. 
Försök att förutsäga och bemöta invändningar så att förslaget vinner i trovärdighet. Se 
problem och lösningar från alla sidor, inte bara er egen. 

- Ta hjälp av varandra, fundera tillsammans, kritisera, analysera, debattera och formulera era 
förslag. Regler är viktigt och kul! 

 
Med vänliga hälsningar 
 
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 
Centrala Agilitygruppen 


