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Här kommer en kort sammanfattning om det vi pratade om på mötet: 
 

• Inköp: Vi har i år köpt in fler Jennybags och ett mjukt långhopp. Vi har också köpt en 
pirra att köra sandsäckar på. Vi bestämde att vi ställer in den i röda boden när den 
inte används, förhoppningsvis blir den INTE stulen då… Utöver det har vi även fått OK 
för att köpa in ett alléslalom och oxerbommar (Sofie ansvarar) 

• Reparation av hinder:  
o Däcket, där en svetsning gått av, är lagat. Tänk på att flytta det lite varsamt så 

att det inte går sönder igen! 
o Sofie har också beställt ett reparationskit till tunnlarna  

• Agilityinstruktörer: Klubben behöver fler som vill bli instruktörer. Alla som är sugna 
kan höra av sig till kommittén ☺ 

• Externa instruktörer: Diskussion om vilka externa instruktörer vi vill försöka bjuda in 
till nästa år. Sofia ansvarar 

• Klubbkläder: Frågan om klubbkläder kom upp, Denise tar frågan vidare till styrelsen. 

• Inplockning av hinder + korvgrillning: 16 oktober, 11.00. Preliminärt kan några 
hinder vara kvar ute ytterligare en tid men vi plockar ihop merparten då. Anna 
ansvarar. 

• Gemensamma träningar: Kort diskussion. Det var ju inte så stor uppslutning på de 
gemensamma träningarna i våras så vi styr inte upp någonting gemensamt i höst. 

• Inofficiell tävling: Vi bestämde att vi ordnar en inofficiell tävling på klubben torsdag 
29 september (om inte vädret stoppar oss) Agilityklass + tunnelrace + björnbärsklass. 
Anna ansvarar och fixar inbjudan/medlemsmejl. 

• Klubben flyttar: Kort information om flytten men då ingen från styrelsen var på plats 
hade vi inte så mycket information. 

• Tävlingar 2023: Förslaget om en fyradagarstävling under Kristi Himmelsfärd fick bra 
gensvar på mötet och frågan går vidare till tävlingsledargruppen. Förslag på domare 
att fråga: Tina K, Madde B, Emma B och Annelie H. Anna tar frågan vidare till 
tävlingsledargruppen. 

• Och sist men inte minst delade vi ut diplom till årets agilityhundar: 
o Klass 1: Sofie & Split  
o Klass 2: Sofia & Axo 
o Klass 3: Gunnel & Gixa  

Stooooooort grattis!!! 


