
Möte med agilitykommittén 20220609 

Närvarande: Anna, Annika, Sofie, Sofia, Denise 

1. Utvärdering/sammanfattning av vårens aktiviteter 

Tävlingar 

Gurkhoppet 2-dagar klass 1 storleksuppdelat per dag genomfördes 7-8 maj. Tävlingen hade 515 

anmälningar. Återkoppling från tävlande att det kan vara mycket för klass 1 hundar att springa 4 

lopp på en dag. Storleksindelning/block är dock bra. Tävlingsdagarna blev ganska långa. 

Alternativ att istället köra 2 block per dag och istället dela upp på 1 dag agility och en dag hopp: 

Kan tjänas in tid p g a färre banombyggnader. Men fler parkeringsvakter behövs.  

Fördelar att göra som i år att det underlättar parkeringen och tävlar man inte flera storlekar 

slipper man ev. bo över. För att få kortare dagar och inte så många klasser kan man korta ner till 

3 klasser, 2 hopp och en ag eller tvärtom.  

Viktigt att se till att gräset är bra och välklippt, uppskattas av tävlande. Prisbordet kunde vara lite 

bättre. Utse ansvariga för att leta sponsorer nästa år? Bra med rosetter 1-3+pinnplatser och inte 

bara de som tar pinne.  

Bra info till funktionärer. Funkismat funkade bra. Maten var uppskattad och billigare än att köpa 

färdiga matlådor.  

Kursverksamhet egna instruktörer 

Tre nybörjarkurser och två fokuskurser (slalom och handling) har hållits i klubbens regi under 

våren. Kurserna har varit lättsålda och det finns tryck att gå kurs. Fler kurser skulle kunna hållas 

om vi hade fler som vill ha kurs. Fokuskurserna 5 ggr med 4 deltagare har hållits av Michelle. Kan 

vara ett koncept som vi kan fortsätta med och som andra instruktörer kan köra. Skulle ev. kunna 

köra två kurser parallellt på två banor. Grundkurs tisdagar har körts med 2-3 instruktörer, 5 ggr 

och 8 deltagare. Upplagt med flera stationer. Bra att vara flera instruktörer på grundkurs och 

kursens upplägg var uppskattat.  

Kursverksamhet externa instruktörer 

Kurser har hållits/kommer att hållas med Maria Alexandersson (1 st), Heidi Penttilä (fm/em 

heldag) och Dorota Anglart (2 st, klass 3 och klass 1-2). 

Det finns en plats kvar för Maria 22 juni i övrigt är alla kursplatser slutsålda. De som är 

intresserade att träna för Maria Alexandersson är välkomna att boka privat direkt med henne. 

Den kurs som har körts är Dorotas kurs klass 3. Alla som gick var nöjda med upplägget och antal 

deltagare. Dorota tyckte det var bra med bara 4 deltagare. 

Fast bana 

Under våren har det funnits en fast banan numrerad som bytts ut varje vecka. Det har fungerat 

bra och banan har fått stå kvar utan att hinder flyttats. Fler behövs som tar på sig att ordna och 

bygga bana framöver. 

Gemensamma träningar 



Efter önskemål annonserades gemensamma träningskvällar ut måndagar i maj. Lite olika hur 

många som deltagit. Kan vara bra om det är många nya på klubben, men kanske kräver att det är 

lite mer uppstyrt. En aspekt som talar mot kan vara att det inte bli någon kursfri vardagkväll. 

Kanske kan vara några tillfällen och inte varje vecka och då lite mer planerat. Fasta banan kan 

användas. Frågan kan lyftas igen på upptaktsmötet i augusti. 

2. Tävlingar 

Vi kommer inte att ansöka om någon ny tävling i år. Förslag finns att ansöka Gurkhoppet i 

valborgshelgen, men diskussionen fortsätter med tävlingsledarna. 

 

3. Hinderpark och planer 

Mjukt långhopp är inköpt och levererat. 

Slalomen är fixade så att det motsvarar nuvarande regler. 

Önskemål har kommit från tränande att märka ut tävlingshöjd på A-et så det är lätt att 

återställa om det lämnats sänkt. Förslag att ta ut det andra A-et och märka ut kättingen och 

låta granulat A-et vara på tävlingshöjd. Det är lättare att höja- och sänka det gamla A-et för 

de som vill träna på lägre A. De som är med på gräsklippningen lördag eller tisdag kan ta ut 

det ur containern. 

Däcket har gått sönder, förmodligen p g a slitage när det burits delat och ”klämts ihop”. Mats 

och Anna tittar på det på lördag.  Det behöver svetsas ihop. 

Vi ska se över tunnlar i containern för att byta ut dåliga tunnlar som är ute nu.  

Vi undersöker med styrelsen om fler tunnelsäckar kan köpas så att det går att ha flera tunnlar 

på båda banorna säkert förankrade. 

Nummerskyltarna behöver ses över, vissa siffror har fallit bort. 

Förslag att skriva på tunnlarna hur långa de är. Sofie ordnar det. 

Gräsklippningen fungerar relativt bra.  Sommarplanering håller på att göras. Viktigt att fler 

hjälper till när det ska klippas, det behövs mer framförhållning när det gäller att tala om 

vilken dag och tid det ska göras så att information kommer i god tid. 

 

4. Kursverksamhet egna instruktörer hösten 2022 

Diskussion tas på kursledarträff 

 

5. Kursverksamhet externa instruktörer hösten 2022 

Dorota Anglart är bokad 11 augusti och preliminärt 8 september kvällskurs 18-20.30. Hon ska 

höra av sig med ett datum till. Annika kollar med henne om det finns möjlighet dagtid på 

sommaren. 

 

6. Frågor från och till styrelsen 

Inköp av tunnelsäckar och alléslalom. 

Inget nytt från styrelsen i dagsläget, styrelsemöte på tisdag till veckan. 

 

7. Övriga frågor 

Ett upptaktsmöte med alla aktiva inom agility hålls i början av augusti. 

Annika slutar i agilitykommittén efter sommaren, men fortsätter som samordnare för fasta 

banan.   


