
AGILITY.AX VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 Agility.ax RF 

 
 

Möten  

- 13 styrelsemöten hölls under året 
- Vårmöte hölls 24.02.2021 i Baltichallen 
- Höstmöte hölls 16.11.2021 på Restaurang Dinos 

 

Träningsplanen 

- Talka på plan anordnades den 09.06.2021, det kom 8st som rensade ogräs och grillade korv. 
- Träningsgrupperna har i olika omgångar fixat på plan 
- Underhåll av hinder har pågått hela året 
- Containern blev färdig målad 
- Grind har fixats mellan planhalvorna 
- Stendammsbeläggning kom i augusti 
- Sladdat plan med jämna mellanrum 
- Målningen av stugan blev färdigställt i år 
- Nya hinder har köpts in. De inköpta hindren är alléslalom, 6st sandsäckar och Hoopers 

hinder.  
 
 
 

Träningar  

- Ledarledda träningar har hållits: 
- Januari-mars i FlowDog inomhushall på torsdagar en agilitygrupp med Malin Sagulin. 
Granlunda gård en agilitygrupp på tisdagar med Maria Åbonde och på söndagar en 
agilitygrupp och rallylydnadsgrupp med Gerda Johansson. Mars månad blev det ingen 
träning på grund av corona. 
- April-november på föreningens träningsplan i Jomalaby. 4 agilitygrupper. 
- April  november på träningsplanen en träningsgrupp i rallylydnad.  
- November -december i Ömsen flowdog inomhushall hölls tematräningar med olika ledare 
och teman. 
 
 

 

 

 



Kurser 

 
- Grundkurs 1 i överfunktioner hölls i februari, en från agility.ax deltog. 
- Funktionärskurs 1 anordnades den 16.06.2021, tre deltog från agility.ax 
- Mediskurs i Agility hölls i September-oktober. Under ledning av Maria Åbonde. 6st ekipage 

deltog. 
- Nybörjarkurs i agility för juniorer som övergick till en träningsgrupp. Under ledning av Jessika 

Bäckman. 
 

 

Tävlingar 

- 1-2.05.21                    Officiella rallylydnadstävlingar. Domare Taru Kauppinen. 74st starter. 

- 19-20.07.21 Officiella rallylydnadstävlingar arrangerades kvällstid. 
  Domare var Kirsi Petäjä. Fullsatt tävling. 

 

- Maj -oktober Agility Cupen 2021, Vinnare blev Messi med Myra Forsström, andra  
                                      platsen togs av Jonis med Linda Johansson, på tredje plats kom Sofia                                               
                                      Bergman och Lilo. Totalt var det 81 starter. Klubbkampen och stafetten 
                                      samlade pengar till matbanken, där vi samlade in 210 euro. Agility.ax  
                                      utmanade ÅBSK och den klubb som fick bästa genomsnittsresultatet  
                                      vann ett prestigefyllt vandringspris och utmanades att arrangera  
                                     Klubbhoppet till förmån för valfri välgörenhetsorganisation nästa år.               
                                     Vinnande klubb var agility.ax. Dagen avslutades med lekfulla  
                                     lagstafetter där många roliga utstyrslar fick skådas. 
 
 

- 18.09.21 Inofficiell utställning på träningsplanen i Jomala. Drygt 50 hundar 
                                     anmälda. Domare var Andreas Lanz.  
 

- 20-22.08.21 Officiella agilitytävlingar hölls på Agility.ax träningsplan i Jomala. 
                                      Domare var Marko Mäkelä och Jessi Landen. Ca 241 starter. I samband                           
                                      med tävlingarna arrangerades mätningar för föranmälda hundar. 
 

 
- 14.12.21 Den inofficiella agilitytävlingen Tomtehoppet i Granlunda Gårds ridhus.  

                                      Traditionella bakverkslotteriet var i år igen och agility.ax samlade in  
                                      190 euro till Steel fm hjälpen som gick till Ålandsbarnfond. 
                                      17 startande ekipage deltog. Linda Sundström ställde upp som domare.  

 



 

 

Övrigt  

- Priser som delades ut på vårmötet var hederspriser i rallylydnad och agility. 
årets agilityhund Catharina Henriksson och Aygo och årets rallylydnads hund Christel 
Sundman och Enya. 

- Lotterier och servering har ordnats i samband med tävling och inofficiella utställningen. 
 

- Den 8 augusti hade Agility.ax hand om café och funktionärsmat på den grupputställning som 
Ålands taxklubb och Ålands retrieverförening arrangerade i Bengtsböle. 

- Agility.ax hjälpte till på den stora hundutställningen i Eckeröhallen den 25 -26 september 
som vanligt med att sälja parkeringsbiljetter. 

- Klubben beställde in nya klubbmössor som medlemmarna fick köpa. 
- Klubben har haft försäljning av Ålandsrabatten och Ullmax. 
- Ingått sponsorering/ avtal med Lokal Tapiola Åland, där bland annat klubbens medlemmar 

får 15% på hundförsäkring. 
- Klubben tackar alla sponsorer för det gångna året. 

 
 
 

 

 

 

 

______________________________  _______________________________ 

 Erika Englund, ordförande    Linda Johansson, sekreterare 

 

 


