
Kommittémöte 10/1 2017 
 
Närvarande: Rita L. Nilssen, LooAnna Berg, Jennie Nilsson 
Frånvarande:  - 
 
Gurkhoppet 
- Tävlingen ska snarast öppnas för anmälan och inbjudan måste skrivas. Vilka ska vara 
tävlingsledare vilken dag? Jennie frågar tävlingsledarna, skriver inbjudan och lägger ut på 
SAGIK samt öppnar tävlingen.  
- Domaravtal måste skickas till Hasse Sundqvist och Leif Olsen, Jennie pratar med Micke 
som fixar.  
- Utbildning/ information till funktionärer för de som vill ca 3 veckor innan tävlingen. 
- Nya regler och riktlinjer i Agilityn, tävlingsledarna pratar ihop sig om att träffas och gå 
igenom dessa. Jennie pratar med dem. 
- Gurkhoppsmöte för tävlingsledare, kommittén samt frivilliga som vill hjälpa till med 
tävlingen. Vi pratar mer om detta vid nästa möte.  
 
Kommittésamarbete vid tävlingar 
- Vi önskar få till ett samarbete gällande köket vid tävlingar med rallyaktiva. Vi pratar mer om 
detta vid nästa möte. Prel. datum 8/3. 
 
Träning med extern instruktör 
- Maria Alexandersson är bokad 21/3 samt 25/4 i AHA-hallen. 5 personer/tillfälle. Rita håller 
kontakten med Maria för att boka ett par datum till i vår och att vi då är på Ekeberga. 
LooAnna skriver inbjudan och Jennie lägger ut på hemsidan samt handhar anmälning och 
betalning.  
 
Inofficiella tävlingar 
- Vi vill ha Ekebergacupen i år igen. LooAnna pratar med Annika om hon vill hjälpa till med 
arrangemanget.  
 
Hinderparken 
- Släpet till platta tunneln behöver sys om. Rita fixar detta. 
- Däcket behöver göras om enl. nya reglerna. Kommittén samt Micke fixar i vår i god tid 
innan gurkhoppet. 
- Vi behöver nytt långhopp. Jennie tar med sig till styrelsen för beslut.  
- Det behövs fler sandsäckar av typen “Jenny-bag”. De kostar 310 kr/par. Jennie tar med sig 
frågan till styrelsen för beslut.  
- Nya slalombågar är inköpta 
 
Kommittémedlemmar 
- Styrelsen vill att valberedningen handhar förslag på medlemmar till kommittéerna samt att 
dessa ska väljas av årsmötet. Förslag skickas till valberedningen.  
 
Nästa möte 
16/2 18.45 på Ekeberga 


