
Möte med agilitykommittén  
2020-03-02 
 
Föregående protokoll 
Gurkhoppsmöte torsdag 2 april för kommitté och TL 
Fixarkvällen innan: Vi måste vara noga med att vi fixar gemensamt 17.00-19.00 och att vi har 
grillknytis efter det. Vi printar ut to-do-listor. 
In-off-tävlingen ligger ute i kalendern. 
Önskemål om listan på årets agilityhund, inte bara vinnaren. Vi försöker fixa det till nästa år! 
Instruktörer och tävlingsledare: Kursledarna är klara, Anna H vill gå A1 i höst. Linda avvaktar 
TL-utbildningen. 
Sälja hinder: Linda kollar med Jennie om när hindren kommer ut. 
 
Sponsring SM 
Förslag: Klubben betalar startavgiften + milersättning, dock högst två tusen kronor. Gäller 
både starter i lag och individuellt.  
Krav: Du ska vara medlem i och tävlande för Västerås KK under både SM och kvalperiod. Den 
tävlande ansöker själv om ersättningen. 
Förslaget skickas till rallykommittén, Anna skickar till Birgitta och Monica L.  
Anna H tar upp frågan på styrelsemötet den 1 april. 
 
Vårmöte – agilitymöte  
Onsdag 22 april, Anna fixar evenemang på Facebook + lägger in i kalendern. 

 Plocka fram hinder  

 Upplägg på tisdagar och onsdagar, förslag: 
o Tisdagar: Start den 28 april (om planerna håller för det) 

Förslag: Vi träffas 18.00 för att bygga, de som inte är med och bygger ansvarar 
för att plocka undan. En är ansvarig, plockar fram övningar/banor och har lite 
övergripande koll. Ingen kurs, alla deltar i träningen på lika villkor.  
v. 18:  
v. 19: 
v. 20: 
v. 21: 
v. 22: Mariaträning  
v. 23: 
v. 24: Mariaträning 
v. 25:  
v. 26: Mariaträning 

o Onsdagar: öppen träning i agility, en ansvarig på plats. Inte kursverksamhet 
utan mer någon som ansvarar för att plocka fram övningar och hälsa alla som 
kommer välkomna. Bra om vi alla hjälps åt med detta! I kalendern måste det 
framgå att det är träning för personer som går eller har gått kurs i agility.  
v. 18-25 

o Vi gör i ordning en lista där folk får sätta upp sig på mötet.  

 Observatörsplatser på träningarna för externa instruktörer 

 Tävlingskalender? Vad har vi för tävlingar inbokade? 



 Mariaträningar i höst 18/8, 1/9, 15/9, 29/9  

 Gräsklippning av agilityplanerna? 
 
Mariakurser och Inakurser  
Annika gör inbjudan till Ina, skickar till Jennie inom kort! 
Ina : 2 x 5 ekipage, 27-28 juni. Annika betalar halva priset som ersättning för mat och boende. 1900:-
/ekipage. Annika får fixa texten till shopen! Det måste tydligt framgå vad det är för slags 
kurs/förkunskapskrav. 

Inbjudan till Mariakurserna kan se ut som tidigare. Samma pris.  
 
Ekonomin agility  
Vi måste göra en budget inför 2021 
Hinderinköp: Det finns pengar reserverat för mjukt långhopp. Tunnelsäckar och 
enmeterstunnel? Linda stämmer av med Micke om att beställa mot faktura.  
Sandsäckar: Vi behöver 12 stycken 15-kilossäckar från Plantagen. Sofie handlar, lämnar 
kvittot till Micke. 
 
Övriga frågor 
Dörren till boden måste repareras/fixas. Anna H tar frågan med styrelsen. 
Linda håller koll på agilitymejlen. 
Slånbärsracet: Förslag 12-13 september. Vi funderar lite… 
 
Möten framöver 
30 mars: Agilityinstruktörer 
2 april: Gurkhoppsmöte  
22 april: Agilityvårmöte  
 
Vid tangenterna 
/Anna W 
 
 
 


