
Agilitykommitténs höstmöte 
20201018 
Plats: Ekeberga  
Närvarande: Anna L, Kicki S, Monica A, Anna H, Eva L, Jessica E, Susanne S, Annika 
 
Säsongen som varit 

• Fast bana på klubben. Det verkar som att alla har varit nöjda med upplägget.  
• Inga gemensamma träffar på tisdagar. Bra utifrån covid-aspekten, tråkigt att vi missar 

gemenskapen.  
• Covid-anpassad grundkurs. Kort redogörelse. 
• Mycket folk som har tränat på klubben den här sommaren.  

Vinterträningar 2020-2021 
Vintercupen i Fagersta kommer att vara  

• 25 oktober – agility  
• 14 november – hopp 
• 5 december – agility  
• Vårens datum är ännu inte släppta 

Diskussion om gemensamma träningar för Maria Alexandersson i vinter, inget beslut om att 
klubben ordnar. Det går också att boka in sig på egen hand.  
Sommaren 2021 – hur vill vi ha det? 
Vi fortsätter med fast bana. 
Om möjligt drar vi igång med tisdagsträffar i vår. Då kan vi stötta varann och samtidigt träna 
på den fasta banan (och boka upp tiden i kalendern). 
Om möjligt kommer Annika att boka in Ina Himle till sommaren. 
Kursupplägg framöver  
Grundkurs/hopp – grunder i agility med fokus på hinderinlärning. Inga KF 
Grundkurs/agility – grunder i agility med fokus på balans, gunga och A-hinder  
Grundkurs/handling – grunder i agilityhandling + banträning  
Instruktörer och kommitté  
Kort information, det kommer att finnas vakanta platser i kommittén om någon känner sig 
manad  
Är man sugen på att utbilda sig till agilityinstruktör och hålla kurser på klubben är det bara 
att höra av sig.  
Inköp och försäljning  
Vi började säsongen med att sälja av flera äldre hinder för att få utrymme för nya inköp. 
Under säsongen har vi köpt en enmeterstunnel, fler tunnelsäckar och siffror. 
Önskemål om inköp framöver: slalombågar (har vi redan beslut på att köpa), mjuk mur, 
mjukt långhopp och alléslalom från Galican. 
Vi väntar med långhopp men undersöker möjligheten att köpa en mjuk mur och alléslalom 
under året. Annika kollar på förslag, Anna tar upp frågan med styrelsen. 
Nån till gummiklubba.  
Gurkhoppet och andra kommande tävlingar 
Gurkhoppet: Första helgen i maj 
Förslag:  



Lördag fm XS & S, hopp och agility 
Lördag em M, hopp och agility 
Söndag fm L, hopp och agility 
Söndag em XL, hopp och agility 
Tävlingsledare: Anna, Looanna, Jennie och Micke 
Domare: Hasse och Fredrik? 
Förslag: Den som vill tävla gratis är funktionär under något/några av de andra blocken. 
Träningstävlingar: Kul med träningstävlingar men planerar det lite mer framåt våren.  
Slånbärsracet: En klass-två-helg och en klass-tre-helg? Eller en klass två eller klass tre-tävling 
Övriga frågor 
Inplock av hindren. 
Önskemål om att staketen mellan banorna står kvar. 
 
Vid tangenterna 
/Anna Larsson 
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