
Möte med agilitykommittén  
2019-05-28 
Närvarande: Anna, Jennie, Anna, Linda 
 

Slånbärsracet 
14-15 september 
Ansökt och godkänt. 
Jennie håller kontakt med domare: Fredrik Andersson och Malin Lindskog 
Tävlingsledare: 
 Lördag/klass två: Jennie  
 Söndag/klass tre: Anna 
Funkisschemat: Anna 
Inbjudan och PM: Jennie + karta över området + info om vad som gäller för löptik (startar på 
ordinare startplats, utan matta) + Fixa med Agida  
 

Gurkhoppet 
Utvärderingen har inkommit: 

• Angående fredagen: Vi bestämmer en tid när vi ställer i ordning tävlingen? 
Gemensam samling när vi drar igång? 

• Tävlingsledaren måste informera funkisar om gratis fika/mat. Kanske göra ett 
informationsdokument till funkisar?  

Med funkisschemat: 
Vilka tider gäller? 
Fika och mat? 
Funkisschema uppsatt i tältet/på tavla 
Reservfunkislista 
Info om att schemat är preliminärt och kan  
Vem är backup/åker och handlar måste stå med i schemat 
Fik + parkering 
Ansvarig för undanplock i klubbstugan 

• Fiket funkade bra! Svårt att sälja pajer. Korv och toast säljer bra, färdiggjorda med ost 
och tomat! Våfflor, fruktsallad, dumlekakor 

• Speakern måste skriva resultat också! 

• Stolar/bord till belöningslådorna  

• Banda av bakom funkistältet 

• Prispallarna bakom fiket? 

• Kombinera banvandringar för flera storleksklasser för att spara lite tid? 
 

Gurkhoppet 2020 
1 maj är en fredag. Tävlingar både fredag, lördag och söndag? 
Förslag:  
Fredag: Klass 2 Ag + Ho 
Lördag: Klass 1 – 2 x Ag 
Söndag: Klass 1 – 2 x Ho 
Jennie tar upp det med styrelsen och skickar in ansökan till Agilitydata. 



Inköp 
Vi har fått ok om att köpa in sand till sandsäckar. Eva fixar. 
Kärran är stulen och polisanmäld. Behöv av ny kärra? Med spårningspuck? 
 

Onsdagsträningar  
Det är bra om den som ansvarar ”marknadsför” kvällen lite på Facebook. 
De som inte är med och plockar fram är kvar till slutet och ansvarar för att plocka undan.  
 

Sponsring till SM 
Kommittén har ett förslag på att uppmärksamma våra SM-ekipage, Jennie tar med frågan till 
styrelsen. 
 

Inofftävling 3 juni 
Sker i samband med kursavslutningen. 
Vi följer Sagiks riktlinjer för inofficiella tävlingar. 
30:-/två starter, bara det bästa loppet räknas 
Jennie: är här och tar emot anmälningar och fixar startordning + fixar priser  
Anna: Ritar banor och dömer  
Linda: Tävlingsleder under kvällen 
Anna tävlar och hjälper till och ser ut att allt blir undanplockat 
Albin tävlar 
Funktionärer fixar vi på plats. 
En blåbärsklass: olika höjd men alla tävlar mot alla 
En öppen hoppklass: olika höjd men alla tävlar mot alla, slalom + fler hinder 
Vi ses 17 för att ställa iordning så mycket som möjligt 
Tävlingen: Samling 18.00 
Domargenomgång innan! 
Banvandring 
 

Familjedagen 
Jättebra fixat med agilityn!  
 

Nästa möte 
Onsdag 14 augusti, 18.30 


