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SAMMANSÄTTNING OCH MÖTEN 
Agilitykommittén har under året bestått av Sara Adolfsson 
(sammankallande), Elin Fahlgren Staffan Liewendahl, Linda 
Olsson, Anna Ahlman-Lindqvist och Anna Rudensjö. I slutet av 
året började även Olivia Järvholm. Vi har ett gott samarbete 
och långa, trevliga möten inklusive middag hemma hos någon 
av medlemmarna. Kommittén har under året haft tio proto-
kollförda möten samt kontinuerlig kontakt i en Facebook-
grupp. Vi har också haft ett medlemsmöte, kombinerat med 
en föreläsning om första hjälpen för hund, för agilityaktiva på 
våren. 

KURSER OCH UTBILDNINGAR 
Agilitykurser 

I år har vi satsat extra stort på utbildningar och haft över 70 
ekipage på kurs, sammanlagt. Elin Fahlgren har haft åtta hela 
kurser på GMBK. En grundkurs, fyra handlingskurser klass1-2 
och tre handlingskurser klass 2-3. Dessa kurser har blivit full-
tecknade direkt och fått flera nya medlemmar till klubben. 
Dessutom har antalet tävlande för GMBK ökat stort.  

Running Contacts med Ulrika Petersson 

Vi har fått hjälp med både föreläsning och en heldagskurs i RC 
för Ulrika Pettersson. Ulrika är en erfaren agilityinstruktör 
från Jönköpings BK.  

Instruktörsutbildning (A1) 

Vi anordnade en instruktörsutbildning för tolv personer varav 
tre från GMBK och tre från GHU, Nyutexaminerade agilityin-
struktörer från GMBK är Anna Ahlman, Olivia Järvholm och 
Katja Turnsek. 

Prova-på-agility 

I samband med instruktörsutbildningen ordnades ett prova-
på-tillfälle den 4 november. 

Första hjälpen för hund 

Kommittén arrangerade en föreläsning i första hjälpen för 
hund som lockade både agilityaktiva och andra medlemmar. 

SM-träning 

Inför Agility-SM ordnade vi specialträning för de som kvalat 
vid tre tillfällen så att vi skulle vara laddade och förberedda 
på bästa sätt. Två personer var ansvariga för varje tillfälle och 
träningarna utfördes under tävlingslika former. 

Sommarträning 

Elin Fahlgren höll även sommar- 
träning vid fem tillfällen. 

TÄVLINGAR 
GMBK:s Försommardröm 

Förra året hade vi en klass 1+2-tävling då vi hade många nya 
ekipage i klubben. Detta år hade flera kvalat upp i klasserna 
så nu blev det en klass 2+3-tävling med samma upplägg. Där-
för anordnades GMBK:s försommardröm med tre storleks-
ordnade tävlingskvällar 15 maj, 29 maj och 19 juni. Totalt 
samlade systertävlingarna 386 starter. Kari Fredriksson och 
Elin Fahlgren var tävlingsledare. Tävlingarna präglades av 
mycket god stämning och grymt väder! 

GMBK Lagchansen 

Den 21-22 september arrangerades en av Sveriges största 
lagtävlingar på klubben. De tre domarna blåste igång 1 854 
starter. Ekipage från hela Sverige deltog. I år var väderförhål-
landena minst sagt utmanande då det blåste storm, med över 
30 m/s i byarna, och vi fick säkra hinder med egna lösningar. 
”Grussockan” blev ett begrepp. Till råga på allt bestämde 
militären att det var dags att ha övning så det small rätt bra 
på lördagen. Mot dessa odds lyckades vi ändå genomföra vår 
bästa tävling hittills. Vi fick många lovord från de tävlande! 
Priserna var välfyllda kassar från våra många sponsorer. Täv-
lingsledare var Torun Bergendahl från Kungälvs BK. Domare 
var Tina Karlsson, Åsa Wrede, Jonas Erlandsson, Renée Uhlan 
och Alexandra Gullberg. Artikel över ett helt uppslag blev det 
dessutom i Mölndalsposten! 

Klubbmästerskap  

Söndagen den 16 december var det klubbmästerskap i agility 
på Anderssons gård i Fjärås. Hela överskottet från startavgif-
ter och sponsrat 
fikabröd gick till 
Hundsportens 
insamling till 
Musikhjälpen. 
Totalt bidrog vi i 
år med rekord-
summan 
11 860 kr! 
Klubbmästare i 
år blev: 

 XS: Linde Serneberg och Agnes 

 Small: Gabriella Hennings och Nisse 

 Medium: Gabriella Hennings och Elvis 

 Large: Helena Liewendahl och Bilbo 

 XL: Katja Turnsek och Ace  
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Distriktsmästerskap  

15 oktober gick DM i agility av stapeln i Tångahallen, Vår-

gårda. GMBK ställde upp med fem färgglada lag och många 

individuellt tävlande. Totalt var vi representerade med över 

30 ekipage. Och vilket DM! NIO totala medaljer - 8 individu-

ella och en för lag. GMBK skördade hem drygt 50 procent av 

pokalerna, vilket är helt otroligt och något ingen klubb tidi-

gare gjort! 

SM-guld, SM-guld, SM-guuuuld! 

SM anordnades 30 juni till 2 juli i Sundsvall! Klubbens SM-
trupp var i år större än någonsin och även hejaklacken! Detta 
märkes vid tävlingarna, till och med speakern frågade särskilt 
om GMBK var redo när en tävling drog igång. Individuellt 
kvalade var, Gabriella Hennings med Elvis och Otto, Martin 
Ärlebo med Iris och Elin Fahlgren med Freja. I lag hade många 
kvalat: Hanna Geterud med Meg och Janis Joplin, Rosa Dell-
gran med Lowa och Buddy, Sara Adolfsson med Eskil, Staffan 
Liewendahl med Zazza, Linda Olsson med Roxy, Anna Ruden-
sjö med Vita, Helena Liewendahl med Bilbo, Kari Fredriksson 
med Unni, Martin Ärlebo med Iris, Ewa Forshult med Gösta, 
Sandra Glansén med Lupo, Linda Olsson med Roxy, Karin 
Daun med Puzzel och Mia Tegbrant med Oprah. Tävlingarna 
kröntes för GMBK:s del av att Kari Fredrikssons lag Team 
Tricolor tog hem lag-guldet i smallklassen. 

 

ÖVRIGT 
Grillkväll och knytkalas 

Den 6 juli anordnade vi en supertrevlig grillkväll för alla agili-
tyaktiva med träning, balkonghäng och mycket gott snack. 
Den 3 augusti hade vi ett knytkalas också med gemensam 
träning på klubben. 

Årets Agilityhund 

Priserna instiftades 2016 och reglerna reviderades något till 
2017. Pristagarna, detta tredje år blev: 

 Årets Agilityhund –  

 Årets Rookie –  

 Årets Nolla –  

Detta var tyvärr inte klart vid pressläggning av detta doku-
ment. Resultatet meddelas på annat sätt! 

 

 


