
Agilitymöte – Hösten 2019 
2019-10-23 
Närvarande: Perra, Helene, Monica, Eva, Kicki, Linda, Micke, Jennie, Anna, Sofie, Anna. 
 
Summering av sommaren 2019 

• Det mesta har fungerat bra, lite dåligt väder framåt hösten. 
• Bra hemmatävlingar! Flyter på jättebra. 
• Lite tråkigt med storleksindelningar på tävlingar, man träffar inte så många från 

klubben när man är ute och tävlar.  
Tisdagsträningarna 

• Bra uppslutning och kul träningar! 
Onsdagsträningarna 

• Dålig uppslutning vissa onsdagar, svårt att få någon som vill ansvara för träningarna. 
Mycket bättre uppslutning i våras.  

• Vi kanske ska ha ett möte även i augusti, för att styra upp onsdagarna även under 
höstterminen? 

Mariakurser som har varit 
• Bra kurser, bra uppslutning. Alla platser har blivit sålda. 
• Alla är jättenöjda med Maria som tränare! 

Mariakurser i vinter  
• Anna har varit i kontakt med Maria för att kolla om det går att fixa träningar för 

Maria under vintern. Som det ser ut nu finns det sex olika datum i förslag. 
• Fem ekipage, tre timmar. 

o 17 november (sön fm) 
o 21/12  
o 22/12  
o 5/1  
o 20/1 
o Finns inga tider i februari! 
o Anna kollar vidare om läget för mars och april 

• Anna bokar hallen och stämmer av med Maria. 
Mariakurser under nästa säsong 

• Samma upplägg som i år, Anna W kollar med Maria om att boka upp några tisdagar 
under nästa sommarsäsong.  

• Kollar upp lite med andra instruktörer. 
Hinderförsäljningen 

• Försäljningen är på gång, kommer att gå via hemsidan. Jennie ansvarar och 
informerar via Facebookgruppen.  

Vårens kurser 
Måndagar: Fortsättningskurs Michelle, Albin och Linda 
Torsdagar: Nybörjarkurs Anna, Anna och Sofie 
Anna kollar och skickar vidare information till shopen på webben. 
Gurkhoppet  
Valborgsmässoafton: fixa inför tävlingen + grilla och fira Valborg 
1 maj: Tre hoppklasser, klass två 



2-3 maj: Gurkhoppet klass ett, samma upplägg som tidigare år med 2 x agilityklass på 
lördagen och 2 x hoppklass på söndagen. 
Slånbärsracet  
Vi jobbar för att få ihop en Slånishelg även nästa år.  
Övriga frågor 
Kommittén bjuder in till nytt möte framåt våren.  
Möten: oktober, augusti, april 
Kort diskussion om Vintercupen i Fagersta. 
 
Vid tangenterna 
/Anna W 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Agilitymöte – Hösten 2019

