
Möte med agilitykommittén  
2020-01-21 
Närvarande: Eva, Linda, Jennie, Anna H, Anna W 
 
Regelrevideringen 
Inga synpunkter, Anna W svara på enkäten. 
 
Gurkhoppet  
Inbjudan är ute och tävlingen är öppen. 
PM:et: Linda fixar 
Domare: Bokat; Fredrik och Hasse  
Affischer: Linda fixar 
Priser och rosetter: Eva fixar med hundgodis mm, Jennie kollar med Lupus och beställer 
rosetter 
Fiket: Anna H ansvarar för inköp, funkismat och fikabröd. 
Funkisschemat: Anna W, googledocs: Jennie/Anna 
Vilka dagar, önskemål om pass, äta mat, hund med som ska rastas, tävla, vilken klass/storlek 
Valborgsmässoafton: fixa inför tävlingen, käka ihop på kvällen? Förslag på gemensam 
grillpicknick på kvällen. 
 
Andra tävlingar 2020 
Inofficiell tävling för våra kursare och andra måndag 8 juni 
Slånbärsracet: Diskussion på nästa möte  
 
Årets agilityhund  
Jennie gör en sammanställning till årsmötet. Jennie gör diplom och Anna H fixar ram. 
 
Utbildning av instruktörer och tävlingsledare  
A1:an: Sofie och Albin är klara 
Fortsatt diskussion om A1:an när kursledarna möts i vår 
Vi jobbar för att få till en A2:a! 
Tävlingsledare: Linda funderar…  
 
Sälja hinder  
Försäljning via auktion på hemsidan, Jennie ansvarar. Anna kollar av statusen på hindren. 
Tidsplan: mars. 
 
Sponsring till SM (gemensamt förslag med rallyn)  
Förslag: Klubben betalar startavgiften + milersättning, dock högst två tusen kronor. 
Krav: Du ska vara medlem i och tävlande för Västerås KK under både SM och kvalperiod. Den 
tävlande ansöker själv om ersättningen. 
Förslaget tas med nya agility- och rallykommittén. 
 
Ekonomin för agilityn  
Micke har gjort kalkylen. 
 



 
Externa instruktörer 
Ina Himle: 2 x 5 ekipage, 27-28 juni. Annika betalar halva priset som ersättning för mat och 
boende. 1900:-/ekipage. Annika får fixa texten till shopen! Det måste tydligt framgå vad det 
är för slags kurs/förkunskapskrav. 
Maria Alexandersson: Bokad för kvällsträningar: 
26 maj 
9 juni 
23 juni 
18 augusti  
1 september  
15 september 
29 september  
Anna sammanställer och mejlar Jennie så kurserna kommer ut i shopen. 
 
Kommande möten 
Nya kommittén  
Uppstartsmöte under våren 
 
/Anna 
 
 
 
 
 


