
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Föreningen har haft tre officiella tävlingar under året
* 13 maj då klass 1 och 2 startade samt lag och 157 
var anmälda till start under dagen. Sponsor för 
denna tävling var Royal Canin.
* 7-9 juli där alla klasser startade och där totala 
antalet starter under tre dagars tävlande blev nästan 
1500.  Kalix Agility hade gått ihop tillsammans med 
Gammelgården IF och hade tävlingen på deras 
anläggning och detta blev en folkfest i 3 dagar där till
och med vädret var med oss. Sponsring för denna 
stora tävling stod ICA för och de står även för 
sponsringen för nästa års tävling vilket föreningen är
väldigt glada över.
*19-20 augusti där två dagars tävlande för klass 3 
och lag hade samlat 370 anmälda starter totalt under 
helgen.

Under året har föreningen utbildat och certifierat två
tävlingsledare vilket har gjort att föreningen även 
har hållit två stycken inofficiella tävlingar varav en 
hölls under inomhusträningen i början av året och 



den andra i slutet av året även den under inomhus-
träningen.

Under året har föreningen fortsatt att köpa in hinder 
och största inköpet var dock den elektroniska 
tidtagningen vilket till viss del sponsrades av Part 
AB.
Utöver det köptes det även in långhopp och start och 
målhinder till den nya tidtagningen samt en lös ring 
till däckställningen och även mer hoppbommar.

Föreningen har hållit två stycken nybörjar-,  samt en 
fortsättningskurs under året. 

Under sommaren/hösten har det hållits 8 stycken 
gemensamhetspromenader en dag/vecka där man 
träffats och haft roliga och trevliga promenader.

Under året har föreningen lyckats få med 7 ekipage, i
skrivande stund, till SM i Sundsvall som avgörs 
första helgen i juli 2018!

Föreningen har ställt ut material samt även en video 
med Kalix agilityekipage på Hälsans Dag som höll på
Folkets Hus under hösten. Flera medlemmar var med
olika tider under dagen och kunde svara på frågor 
som kom under dagen.

Föreningen har även visat upp sig under 
Kalixdagarna som hölls i slutet av juli.



Föreningen har fortsatt att även detta år ha  
inomhusträning som började redan i mitten av 
november och forsätter till och med april 2018 vilket 
32 ekipage har anmält sig till.

I September hölls klubbmästerskap vilket hölls på 
bandyplan vid ishallen. Föreningen har haft 
möjligheten att ha sin träning där under sommaren 
vilket har uppskattats av alla medlemmar.

Under året har 8 möten hållits.



Årsredovisning

Ekonomisk redogörelse för Kalix Agility 2017

Ingående balans Utgående balans

Bankgiro 131378,65

Årets resultat 36302,99

Inkomster

Försäljning 4990,00

Tävlingar 112600,00

Kurser 18600,00

Inomhusträning Klkk 19640,00

Medlemsavg. 3950,00

Studiefrämjandet 19600,00

Part AB 10000,00

189380,00

Utgifter

Inköp fika,mössor mm 4430,00

Inomhusträning 18620,00

Tävlingskostnader 61432,13

Hinder + Mtrl 52489,38

Kurser 7643,00

Administration 2759,50

Reseersättning 5703,00

Årets resultat 36302,99

189380,00

Kalix-Nyborg den 16/1 2018

Kassör: Kurt Gählman

95 075,66





VERKSAMHETSPLAN 2018

 Officiell agilitytävling kommer anordnas:
*5-6 maj, där klass 1 och 2 kommer tävla under 2 
dagar
*6-8 juli, där alla klasser kommer tävla under 3 
dagar vilket även i år kommer att sponsras av ICA.
*4-5 augusti, där man kommer tävla i alla klasser   
under 2 dagar.

 Under våren kommer föreningen utbilda en 
tävlingsledare till.

 Inofficiell tävling kommer anordnas någon gång 
under året för att certifiera en tävlingsledare.

 Under sommaren kommer gemensamhetsträning ske 
en dag/vecka där en värd kommer att ta hand om 
ekipagen om man behöver lite tips som vi kört 
tidigare somrar. 

 Föreningen kommer även att fortsätta köpa in hinder
och föreningen satsar även på att förbättra 
säkerheten runt tävlingsbanan för både tävlande och 
hundar.

 Föreningen kommer att fortsätta att även i år ha 
inomhusträning för sina medlemmar.

 Under året planeras att hålla en helgkurs uppe hos 
vår länsklubb Norra Norrbotten om intresse finns.

 Vårt mål är att under året ha en ungdomsgrupp.



Budget för Kalix Agility 2018

Ingående balans Utgående balans

Bankgiro 131378,65

Årets resultat

Inkomster

Försäljning

Tävlingar

Kurser 0,00    

Inomhusträning Klkk

Medlemsavg.

Studiefrämjandet

Utgifter

Hinder + Mtrl

Kurser 0,00    

Administration

Tävlingskostnader

Domararvoden

Reseersättning

SM-ekipage

Inomhusträning Klkk

Årets resultat

201 578,65    

70 200,00    

4 000,00    

137 500,00    

19 200,00    

4 500,00    

5 000,00    

170 200,00    

25 000,00    

3 000,00    

25 000,00    

12 000,00    

10 000,00    

7 000,00    

18 000,00    

70 200,00    

170 200,00    


