
Möte med agilitykommittén  
2017-09-12 
Närvarande: Rita, Looanna, Jennie, Anna 
 

Slånbärsracet – tävlingen 
• Funkisschemat är klart och publicerat på Facebook. Anna skriver ut och sätter upp 

samt meddelar samlingstider. 

• Pinnarna är fixade, Jennie sätter ihop alla priser på fredag, rosetter är inköpt. 

• Tävlingsböcker finns om någon vill köpa. 

• Tävlingsledarna ansvarar för att gå igenom allt med alla funktionärer.  

• Hindren: Kontaktfälten måste målas (fredag) 

• Startlistor mm. fixar Micke. 

• Vi har gått igenom checklistan inför tävling och vi tror att vi har koll på det mesta.  

• Fiket:  
o Jennie har lagt in en beställning på ICA, Micke hämtar på fredag 
o Vi kommer att sälja mackor med grovt bröd, skagenbaguetter, ost- och 

skinktoast, korv med bröd, drickyoghurt, frukt mm. Eventuellt kommer vi 
behöva åka och kompletteringshandla. 

o Vegetarisk mat till funkisar är inköpt (och en portion glutenfritt) 

• Vi behöver handla: Batterier till mikrofonen, våtservetter, 
 

To-do fredag  
Anna skriver på Facebook om när vi ses.  

• Sekretariatstält, bord, stolar, tavla till inrop, el mm. 

• Rensa slingan från agilityplanen och bortåt 

• Ringband, start och målfållor mm. 

• Bygga bana, fixa framhoppning, plocka bort alla hinder som inte ska användas. 

• Dra ut el. 

• Skyltat till fik, toa, slinga 

• Hänga upp sopsäckar  

• Stänga dasset. 

• Ta emot bajjamajjorna. 

• Fixa parkeringen 

• Förbereda så mycket som möjligt till fiket, möblera om, plocka fram 

• Markera tältområden  
 

KM-dagen 15 oktober  
• Looanna fixar en inbjudan och lägger ut information på Facebook 

• Jennie ställer i ordning ett anmälningsformulär. 

• Jennie pratar med rallykomitten. 

• Domare är Fredrik 

• Första banvandring 10.00, samling 9.30. 

• Agilityklass + hoppklass + tunnelrace (som inte räknas in i KM:et) 

• Gemensam korvgrillning ihop med rallylydnaden. 



• Prisutdelning: KM, Ekeberga cup, presenter från kommitteen. 
 

Mariaträning i vinter  
Kort diskussion om upplägget för träningarna med Maria Alexandersson i vinter. Vi försöker 
få till ett par helgkurser i Kungsör. Rita ansvarar.  
Kurserna kommer läggas in i shopen som alla våra andra kurser.  
  

Övriga frågor 
• Köra bort skräp. Fixas i kväll. 

• Lägga ut hinder till försäljning. Jennie lägger ut på Facebook. 

• Årets agilityhund. Mer diskussion på nästa möte. 

• Inköp. Mer diskussion på nästa möte. 

• Nästa möte tisdag 26 september 18.00 på Ekeberga. 
 
Vid protokollet 
/Anna Wiesner  
 
 
 


