
Vårmöte – Agility  
Västerås Kennelklubb  
2019-04-24 
Närvarande: Anna Wiesner, Anna Hermansson, Gunnel Helgsten, Sofie Allared, Monica 
Allared, Jennie Nilsson, Linda Buss, Per-Olov Andersson, Micke Nilsson, Rita Løveid Nilssen.  

Kurser på klubben 
Egna kurser 
Just nu bara kurs på måndagar. 
Målet är att vi ska ha kurs som tidigare både måndag och torsdag. 

Kurser med externa instruktörer 
Vi vill gärna fortsätta med kurskvällar för extern instruktör!  
Förslag på instruktörer: Maria Alexandersson, Nadine Rinderud, Annelie Hermansson, 
Mikaela Holegård, Fanny Gott 

Träningskvällarna i vår  
Tisdagsträningar: Vi fortsätter som tidigare, Anna kolla med Annica om hon kan ge förslag på 
upplägg. Mariakursdagarna flyttar tisdagsträningen till torsdag. 
Onsdagsträningar: Grundträning riktad mot nybörjare/klass ett. Vi tar fram ett paket 
övningar ut ”Grunden är grunden”, men vi måste hjälpas åt att ansvara. 
 

Onsdagsträningar, samling 18.30 

1 maj Linda & Anna H  (16.00) 

8 maj Kicki S   

15 maj   

22 maj Anna W   

29 maj  Per-Olov  

5 juni    

12 juni    

19 juni    

   

 

Tävlingar 
Gurkhoppet 
Läget under kontroll, vi kör samma upplägg som sist. Looanna sitter med funkisschemat. Vi 
behöver någon som kan fixa funkismaten till lördagen + någon som bakar.  
Vilka kommer och är med på fredagen? 

Slånbärsracet 
Vi kollar med styrelsen om vi kan ordna klass 2-3-tävling 14-15 september. Klass två lördag 
och klass tre söndag. 

Blåbärstävling 3 juni  
Vi hjälps åt att arrangera, blir vi många kan vi köra en blåbärsklass + en tunnelklass.  



Familjedagen  
18 maj. Anna H ansvarar för agilityn, 12.45-13.30 är det uppvisning av agility + prova på. Vi 
gör som en liten lagtävling ☺ Ekipage: Annika, Per-Olov, Daniella, Jessica 

Åka på tävlingar ihop 
Google kalender. Jennie fixar om alla lovar att använda den ☺ 

Gräsklippningen 
Vi klipper agilityplanerna + hagen + stigen upp till skogen. Fyra ”lag” klipper och sköter 
ordningen via en Facebookgrupp. Gunnel gör ett schema för gräsklippargruppen 

Hindren  
Låset på containern kommer att bytas mot ett kodlås. 
Anna märker hindren med specialpenna. 

Årets agilityhund  
Bra om vi korar i olika klasser, kul om alla skickar in sina resultat. 

Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
Agilitykommittén har nästa möte 28 maj 18.00. 


