
Möte Agilitykommittén 1 juni 2017 
 
Närvarande: Looanna Berg, Anna Wiesner, Jennie Nilsson och Rita L. Nilssen 
 
Ny vagn 
Ny vagn till sandsäckar är inköpt.  
 
Slånbärsracet 
Slånbärsracet 16-17 september. 16/9 Klass 3, agility x 1 samt hopp x 1. 17/9 Klass 2 agility 
x2, hopp x1. Sista anmälningsdag 20/8. Tävlingsledare: lördag Looanna, söndag Micke. 
Jennie ansöker samt tillfrågar domare. 
 
Gurkhoppet 2017 
Flöt på bra. Önskar domargenomgång till klass 1 tävlingarna. Jennie skickar ut webbenkät.  
 
Gurkhoppet 2018 
Ansöker om Gurkhoppet enligt tradition första helgen i maj, 5-6 2018. Micke frågar Hasse 
Sundqvist och Fredrik Andersson. 
 
Containerfix 
9/8 från 18.00 Micke kollar vad som behöver köpas in och fixar det.  
 
Studiefrämjandet 
Anna rapporterar till studiefrämjandet om tisdagsträningarna, Mariakursen m.m. 
 
Nya hopphinder 
Vi skulle behöva köpa in nya hopphinder som går att sänka till 10 cm.  
 
Höj- och sänkbara hinder 
Har haft uppe på styrelsemötet om att det önskas en höj- och sänkbar balans samt gunga 
och det kommer ev. att köpas in vid årets slut när vi ser hur klubbens ekonomi ser ut. 
 
Utbildning 
Vi har många som inte har gått A2-utbildningen. Förslag att vi anordnar en till våren 2018 
och frågar Eva-Marie Vergård, Jennie tillfrågar. 
Vilka instruktörer har inte gått A1? 
 
Extern instruktör 
Vi har haft Maria Alexandersson tre tillfällen och det har fungerat bra. Vi vill ta in en extern 
instruktör för att hålla i några workshops under vårvintern. Rita kollar med Maria 
Alexandersson och bokar upp datum redan nu.  
 
Kurser 
Önskvärt om vi kan få till en kurs för blivande tävlingsekipage/fortsättning på fortsättning. Vi 
kollar runt vilka som kan tänka sig. 



Önskvärt om att vi kan få till en nybörjarkurs, en fortsättningskurs samt en 
barn/ungdomskurs till hösten. Vi behöver bli fler instruktörer, vilka kan tänka sig att hålla 
kurs? 
 
Gungan 
Anna kollar hur många backar som behöver köpas in för att kunna palla upp gungan och 
Micke köper in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


