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Hinderparken 

• Önskemål om att köpa in långhopp kvarstår men vi inväntar mjuka långhopp som blir 
godkända enligt nästa regelrevidering (verkar inte finnas i dagsläget). 

• Inköp av sandsäckar, 7 par, är ett önskemål. Anna kollar med styrelsen och så kollar 
Annika med Jenny senare. Blåa eller röda. Ok från styrelsen. 

 
Budget 2021 
Utgifter:  
Tunnelsäckar 
 
Inkomster: 
Augustigurkhoppet  
Agilitykurser  
 
Budget 2022 
Utgifter: 
Långhopp 
Renovering av tävlingsplanen, föreningsbidrag? 
 
Inkomster: 
Gurkhoppet 
Slånbärsracet 
Agilitykurser  
 
Kommande tävlingar  

• En helg med klass ett 
• Vi har framförallt klass ett ekipage på klubben 
• L och XL ena dagen och XS, S och M andra dagen  
• 2 x Ag + 1 x Ho  
• Datum: 21-22 augusti 
• Hägna in hela banområdet? 
• Självservering i fiket, ingen parkeringsvakt  
• Ingen prisutdelning utan pinnar och rosetter till 15% som hämtas hos TL 
• Domare: Anna/Jennie/Micke kollar med Fredrik eller Hasse eller Tina K. 

 
Struktur för fasta banan 

• Rullande schema med Ag 1, Ag 2-3, Ho 1, Ho 2-3 
• Annika ansvarar för schemat och synkningen med gräsklippningen 
• När det är kurs med extern instruktör får den banan stå kommande dagar 
• De som är på plats och vill träna samsas om bantiden 

 



Externa instruktörer  
• Finns det någon vi kan bjuda in att ha helgkurs? Bjuda in någon till våren? Ina Himle? 

Heidi Pentilä? Annika av Klercker? Vi avvaktar till hösten och tänker vidare då. 
• Anna kollar med Maria Alexandersson om hon vill ha några träningskvällar i augusti, 

kanske med temaområden? 
 
Övriga frågor  

• Gemensam mätning på klubben? Annika kollar med domare om hen kan komma och 
mäta någon kväll. 

• Tunnelrace eller träningstävling? Kort diskussion men inga beslut. 
• Information som gäller agility delas till medlemmar i gruppen ”Västerås KK för 

medlemmar” 
• Önskemål från en medlem om fler staket till agilityplanerna/informationstavla om att 

man närmar sig en träningsplan när man kommer från skogsslingan. Tror att styrelsen 
redan sagt nej till ett liknande förslag. 

• ”Paviljongen” byggs upp med tak? Anna kollar.  
• Uppstartsmöte i augusti, vi bestämmer dag och tid senare. 
• Man får jättegärna vara med och vara funktionär på utställningen på Apalby 17-18 

juli 
• Det dyker upp barn ibland på klubben som kör käppishoppning, hur ska vi förhålla 

oss? Bra om man förklarar att de inte får springa på kontaktfältshindren och att de 
inte flyttar hinder i banan.  

• Kan vi köpa skyltar som det står ”hundtävling” på? En som pekar höger och en som 
pekar vänster? Kan ju användas av både agility och rally vid tävlingar. 

 
Nästa möte 
Tävlingsmöte: tävlingsledare + kommittén innan tävlingen. Vi bestämmer dag, tid och plats 
senare.  
 
/Anna Larsson  
 
 


