
Möte med VKK’s agilitykommitté 7/2 2016 

Närvarande: Annika, Gunnel, Kicki, Jennie 

1. Kommande kurser 

Tre fristående träningar med Maria Alexandersson inbokade kvällar 1 mars, 22 mars och 12 april. 

De två första kurserna är fulla. Den sista har tre lediga platser som vi ska annonsera ut externt. 

Fika ingår, kaffe/te/festis och macka,  Jennie fixar. Bra om vi kan stänga av med kompostgaller in 

mot hallen så att man kan passera in och ut ur uppvärmda rummet och ytterdörren. Gunnel tar 

med kompostgaller.  Jennie tar med listor från studiefrämjandet.  Några vattendunkar ska tas med. 

Annika skriver ihop kurs-PM och ber Eva att fakturera hallkostnaden till klubben. 

Tävlingsförberedande kurs är inbokad med tre tillfällen à 4 h i mars-maj, de två första inomhus i 

Kvicksund och det tredje på klubben. Det blir två kurser med 5 deltagare i varje, en på 

förmiddagar och en på eftermiddagar. Annika ansvarar för kurserna och Gunnel assisterar. 

 

2. Hinderfrågor 

Styrelsen har tidigare fattat beslut om att alla hinder ska låsas in p g a att de hanteras felaktigt och 

att många människor med hund som inte är medlemmar passerar över området och rastar på 

planen etc. Styrelsen har gett agilitykommittén i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag till 

inlåsning. Vi beslutade att avsätta tid vid nästa kommittémöte för att diskutera detta. 

3. Tävlingar 

Kommittén kommer att ha ett separat möte 10/2 om Gurkhoppet 2016 tillsammans med 

tävlingsledarna. 

4. Träningar 

Upplägg inför utesäsongens gemensamma träningar diskuterades. Tidigare upplägg där en grupp 

fått disponera tisdagskvällar i utbyte mot att arbeta vid klubbens arrangemang har inte fungerat, 

då det är svårt att följa upp att kraven efterlevs. Jennie presenterade ett förslag som resterande 

närvarande ställer sig bakom.  

Tisdagkvällar avsätts för de ekipage som tävlar för VKK. Vi delar upp oss i två grupper efter nivå 

och kör på varsin del av banan. Ett nytt nät är inköpt som kommer att sättas ihop med det som 

redan står där så vi får två avdelade planer. En eller två personer är ansvariga varje gång för att ta 

med banor/kombinationer. 

Onsdagkvällar delas upp på två pass, förslagsvis 18.30-20 och 20 och framåt. Första passet är för 

klubbens nybörjare som går eller har gått minst nybörjarkurs. Andra passet är öppet för 

tävlingsekipage som är medlemmar i klubben. En person ansvarar varje gång för 

nybörjarträningen och inleder med en samling och genomgång av träningsupplägget och 

trivselregler t. ex en hund i taget på respektive kombination. Ansvarig stöttar vid frågor men det 



ska inte vara gratis kurs. Ansvarig förbereder även övningar till andra passets gemensamma 

träning. 

En träningstävlingscup för klubbens medlemmar, med ett antal deltävlingar under utesäsongen 

planeras. Dessa deltävlingar kommer då att läggas på tisdagkvällar (4-5 st).  

Nästa möte 

Nästa möte blir den 23 mars. 


