
Möte med VKK’s agilitykommitté 8/12 2015 

Närvarande: Annika, Rita, Gunnel, Kicki, Jennie 

1. Planerade aktiviteter 2016 

Vi gick igenom några av de aktiviteter som planeras till 2016 för agilityverksamheten inom 

Västerås kennelklubb. Plan för andra halvåret 2016 är ännu inte fullständig. 

Vinter/vår: Kurs för extern instruktör, antingen två fristående helgdagar med en tid mellan eller 

en hel helg (alternativ 1 är vårt förstahandsval). Förkunskapskrav tävlat officiellt, förtur för 

ekipage som tävlar för VKK. Rita undersöker instruktörsfrågan och vi fortsätter planeringen på 

kommitténs FB och går ut med en inbjudan så fort allt är klart.  

Vinter/vår: Tävlingsförberedande kurs med förkunskap fortsättningskurs eller motsvarande, 

troligtvis tre träffar halvdagar helgdag i inomhushall. Instruktör Annika som tar fram förslag på 

upplägg och praktisk lösning. 

1 maj: Om sista uttagningstävlingen till landslaget kommer att gå i hallen i Väsby som det lutar 

åt, planerar vi att en gemensam tripp dit för alla intresserade då vi tittar på agility i världsklass 

och har trevligt tillsammans. 

Vår: Utomhuskickoff. Vi kickar igång utesäsongen med en träningstävling. När det blir beror på 

när planerna torkat upp tillräckligt. 

Kristihimmelsfärdshelgen: Gurkhoppet, fyra dagars officiell agilitytävling på Ekeberga. 

Vår, sommar: Klubbens ordinarie kursverksamhet. 1 nybörjarkurs och en fortsättningskurs 

planeras till våren. Kursutbud till hösten är ej spikat ännu. 

Vår, sommar, höst: ”Ekebergacupen”, en serie träningstävlingar om fyra deltävlingar där en 

slutvinnare utses. Deltävlingar i maj, juni, aug, sept. För klubbens medlemmar. Cupen går i två 

svårighetsgrader, klass 1 och klass 2-3. Varje tillfällen körs 2 lopp på samma bana med separata 

resultatlistor. Poäng ges baserat på placering.  

Vår, sommar, höst: Gemensamma träningskvällar. Liggande förslag är tisdagar träning för 

klubbens tävlingsekipage (tävlar för klubben). Onsdagar träning uppdelad i två pass, det första 

för nybörjare och det andra för tävlande. Ansvarig enligt rullande schema. 

Höst: Agilityinstruktörsutbildning A1 

2016: Uppstart ungdomsverksamhet. Arbetsidén är en grupp som träffas och provar på olika 

aktiviteter med hund såsom rallylydnad, agility, tricks m.m. Även teori som ex etologi, friskvård 

och hälsa. Ännu bara på planeringsstadiet. Jennie och Anna Wiesner jobbar vidare med detta. 

 

 

 



2. Hinderfrågor 

Klubben kommer satsa mycket på utbildningar nästa år så möjligheten till hinderinvesteringar 

kan vara begränsad. Inför 2017 kommer om liggande regelförslag går igenom en större 

investering i nya hopphinder bli nödvändig. 

Det mest påtagliga behovet just nu anser vi vara att införskaffa nya tunnelsäckar av 

sadelmodellen. Det finns också behov av en ny 6 m tunnel då två sådana måste kasseras. 

Önskemål finns också om en delbar hoppbom att använda som bakre bom i oxer. 

Vi kommer lämna önskemål till styrelsen om 10 par tunnelsäckar, en 6 m tunnel och en delbar 

bom. Det vore också bra att införskaffa en ny vagn att dra säckar på. Förslag att vi kan köpa ett 

typ cykellås så att vagnen går att låsa fast med kodlås, då det verkar som att den gamla vagnen 

stulits. Krav för att införskaffa nya tunnelsäckar kommer förmodligen vara att de låses in, vi 

diskuterade möjlighet att sätta kodlås på den lila träboden.  

Vi kommer senare under våren att titta på möjligheten att laga befintliga trasiga slalomdelar m h 

a svetsning och på så sätt få ett tredje komplett 12-pinnars slalom. 

 

3. Gurkhoppet 

Sponsorer och priser behövs. Kanske efterlysa på FB om någon har känningar? Vi kommer 

även att behöva många funktionärer.  Domare är bokade. Tävlingen kommer öppna för 

anmälan efter nyår i nya systemet SAgiK tävling som ersatt SBK tävling. 

 

 

Nästa möte planeras till februari, datum ej fastställt ännu. 


