
Möte med agilitykommittén 
20220326 
Närvarande: Sofie, Sofia, Anna, Denise, Annika 
 
Aktiviteter på Ekeberga  
Fortfarande isigt och halt och blött på agilityplanerna, vi väntar med att ta ut hindren. Vi tar 
ut hindren så snart planerna har torkat upp. 
 
Vårmöte 
Kommittén bjuder in till ett vårmöte, inbjudan ute på Facebook 

• 20 april 18.30 på Ekeberga 
• Lite information om de nya tävlingsreglerna 
• Utvärdering av upplägget vi haft med fast bana och tankar inför sommaren 
• Gräsklippning  
• Fast bana och fast ordning: Ho1, Ho 2-3, Ag 1, Ag 2-3 

o Annika ansvarar för en lista över veckoschemat 
• Gemensamma träningar och inofficiella tävlingar 
• Gurkhoppet  
• Hinder och hindersäkerhet 
• Inköp: Alléslalom, oxerbommar, mjukt långhopp 
• Vad händer när det är rallylydnadstävling på klubben? 
• Övriga frågor 

 
Gräsklippningen 
Anna + Mats, Marie + Ola + en vakant plats.  
 
Kurser 
Sofie och Isabelle kommer att ha nybörjarkurs på tisdagar 
 
Heidi kommer och har kurs den 15 juni. Två grupper, 6 ekipage/grupp 1100:- 
 
Dorota: datum, datum, datum, Förslag: 4 ekipage/grupp, + lite resersättning. 500:-/ekipage 
(2,5 timmar) Tre kvällar: Grundträning, klass 1-2, klass 3-handling 
 
Maria: 25 maj + 22 juni, 18.00-21.00, 5 ekipage, 750:-/plats  
 
Anna mejlar in om datumen till kalendern + ser till att de kommer ut i shopen 
 
Texter till webben: 
Heidi har varit med i svenska agilitylandslaget sedan 2016 och representerat Sverige på ett 
flertal stora mästerskap. Heidi är också huvudcoache för TopTeam Sweden och hon 
beskriver sig själv så här: ”Mitt mål som agilityinstruktör är att hitta rätt tillvägagångssätt för 
varje enskilt ekipage, att utveckla varje ekipage så långt som de vill nå. Jag tummar aldrig på 
detaljerna och arbetar alltid för att förarna själva skall förstå varför vi gör på ett visst sätt.” 
 



 
Dorota har representerat Sverige på flera internationella mästerskap och presenterar sig så 
här: ”Träna hund – finns det något roligare?! Det bästa jag vet är att träna upp en ny hund 
från valp till fullfjädrad agilitystjärna! Jag älskar att se hur förståelse utvecklas, motivationen 
och farten ökar hos hunden och självförtroendet blommar ut.” 
 
Maria har representerat Sverige på flera internationella mästerskap från 2012 och framåt 
och skriver bland annat så här som sig själv: ”Jag värdesätter grunder och detaljer väldigt 
högt, både i min egen träning och på kurser. För mig är det viktigt att både hundar och 
förare med glädje och tålamod förstår sin uppgift.” 
 
Gurkhoppet 
Ganska få anmälningar än så länge, Denise skriver i agilitygrupperna 
8/4 är sista anmälningsdag 
Ska vi lägga till en hoppklass? 
Förra året lite drygt 200 starter 
Vi diskuterar med TL-gruppen 
 
/Anna L 
 
 
 
 
 
 
 
 


