
Agilitykommittémöte 
20211013 
Plats: Ekeberga 
Närvarande: Anna, Anna, Annika, Sofie 
 

Inköp under 2021 
• 7 par tunnelsäckar  

• Sandsäckar, 14  x 15-kilossäckar  
 

Förslag på inköp/budget för 2022 
Förslag på budget för 2022, diskuterades fram och skickades in till kassören. 
 
Förslag på inköp agilityn 
Mjukt långhopp (vi väntar fortfarande på godkända enligt nya reglerna) 5 000 
Slalombågar, smarta agilityhinder 1 200 
Alléslalom 5 000  
Godkänt däck 12 000 
 

Ny kommitté 
Sitter kvar: Anna, Sofie, Annika  
Avgår: Anna, Linda  
Det finns förslag på nya medlemmar 
 

Externa instruktörer  
Förslag på nytt upplägg:  
Vi försöker få till fyra helger, lördag + söndag  
Helger maj, juni, augusti 
Två externa instruktörer, en helg på våren och en helg på hösten 
Två grupper, 5 platser i varje (= 10 platser/helg) 
8-10, 10-12, lunch, 13-15, 15-17 
Försäljning via shoppen  
Förslag på instruktörer att fråga: Heidi Pentillä (Sofie kollar), Fanny Gott (Annika kollar), 
Dorota Anglart (Annika kollar), Annika av Klercker (Anna kollar) 
Vi börjar med att kolla med två instruktörer, fortsatt diskussion i chatten 
 
Veckodagskurser som nu med Maria Alexandersson (Anna kollar), två + två 
 

Tävlingar 
Gurkhoppet 2022 
7-8 maj, dubbla klasser. Lördag: XS, S & M, söndag XL & L 
Domare: Hasse och Fredrik  
 
 
 
 



Slånbärsracet 2022  
Lördag klass 2 och söndag klass 3. 
Vi avvaktar med datum 
Förslag på domare: Fanny Gott, Annelie Hermansson, Tina Karlsson 
 

Aktiviteter till verksamhetsberättelsen  
• Agilitykurser 

• Tävlingskurser med extern instruktör 

• Fast bana som byggts om en gång/vecka 

• Tvådagars agilitytävling 

• Inofficiella tävlingar 
 

Gräsklippningen på agilityplanerna 2021  

• Gunnel 

• Marie & Ola  

• Anna & Mats 
 

Övriga frågor  
Frågan om SM-sponsring har varit upp tidigare och styrelsen har sagt nej. 
Tävlingsledarutbildning: Fråga till styrelsen, kan vi gå ut med förfrågan om det finns någon 
som är intresserad? 
Agilityinstruktörsutbildningen: Fråga till styrelsen, kan vi gå ut med förfrågan om det finns 
någon som är intresserad? 
Agilitymejlen: Anna tar över ansvaret efter Linda 
Öppet agilitymöte till våren  
Hinderinplockning  

• Vi bjuder in till samling för att börja plocka in 

• Vi tömmer tävlingsplanen men låter några hinder stå kvar på bortre planen + hagen 

• Däck, mur, tävlings-A och långa tunnlar plockas in. 

• Anna bjuder in på Facebook 
 
/Anna L 
 
 

 


