
Möte med VKK’s agilitykommitté 4/11 2015-11-04 
Närvarande: Annika, Rita, Gunnel, Kicki 

1. Utvärdering träningstävling 

Träningstävlingen 17 okt i samband med att hindren togs in för vintern lockade många deltagare 
och var ett uppskattat arrangemang.  Ett bra sätt att göra något kul tillsammans samtidigt som 
det gick fort att få in hindren då många hjälpte till. Preliminärt förslag att vi ordnar nått liknande 
till våren som en typ av kickoff. Gärna några veckor före vår officiella tävlingshelg om vädret så 
tillåter. 

Förslag att ordna någon typ av träningstävlingscup med deltävlingar för klubbens medlemmar 
nästa utesäsong. Annika tar fram förslag till nästa möte.  

2. Genomgång av hinderinventering 
En hinderinventering gjordes 17 okt. Inventeringen bifogas som bilaga till detta protokoll. 
Några saker som diskuterades under detta möte var: 

• Ev försäljning av hinder i dåligt skick: gul 6 m tunnel, gammalt A-hinder.  Medlemmar 
kan ges förtur att köpa hindren? Auktioneras ut?  

• Flyballmaskin med tillhörande hinder som står i containern. Används den? Bör den i 
så fall stå där eller där alla kommer åt den? Säljas om den inte används? 

• Slalom: ett trasigt slalom finns där en ögla är trasig på en av delarna medan 
resterande 2 delar är hela. Det finns ytterligare trasiga slalomdelar i containern. Är 
det möjligt att laga så vi kan ha 3 kompletta slalom? Alternativt kapa av till ett 2x2 
slalom om det inte går att laga. 

• Slalompinnar: Vid inventeringen räknades till 38 pinnar varav 12 st till tävling. Till 
våren ska alla pinnar ses över och de som är i för dåligt skick för att ha kvar kastas. 
Därefter ser vi behovet av ev nyinköp av pinnar om vi ska ha två träningsslalom. 

• Viadukt: Ej tävlingsmässig men skulle kunna vara ute och används för träning om 
”överliggare” ordnas. 

• Metallhinder utan täckta sidor 2 st står nu i klubbstugan. Under utesäsong bör de 
förvaras med övriga agilityhinder när de ej används. 

• Runda tunnlar: Då två 6 m tunnlar förmodligen måste kasseras skulle 2 nya behöva 
köpas in. 

• Sandsäckar: Säckar av sadeltyp är att föredra, håller tunneln bättre och säkrare och 
är lättare att bära. Förslagsvis köps ett antal sådana in. Leverantören 
rekommenderar 4 st par per 6 m tunnel och 3 för 3 m. Ej fyllda Folksamsäckar finns i 
stort antal men fungerar sämre som tunnelhållare och besvärliga att bära. Dock bra 
som tyngder för t. ex gungan.  

• Hopphinder: Förslag att undersöka möjligheten att ta bort slån mellan hinderstöden 
och sätta på en till tvärslå så det blir regelmässiga fristående hinderstöd. Vissa 
träribbor behöver också bytas ut. Är det möjligt att göra dem sänkbara till lägre 
höjder än ca 28 cm som det är nu? Om det liggande regelförslaget angående 
utformning av hinderstöd går igenom måste nya tävlingshinder köpas in. Om de 



rödgula hindren kan fixas till och de vita hindren blir träningshinder skulle vi ha 29 
hopphinder för träningsbruk (14+15 fördelat på två banor)  och möjlighet att bygga 
två parallella banor med nätet mellan. Med ökat antal agilityaktiva på klubben skulle 
det vara önskvärt. 

• Hoppbommar: Förslag att en delbar hoppbom köps in för träning av oxer 
• Säckvagnar: Förslag att två vagnar av den typ vi hade införskaffas för att dra 

tunnelsäckar på. Vi diskuterade också möjligheten att bygga en enkel typ av carport 
av stomme och presenning dit tunnlar och tunnelsäckar kunde tas in under tak för at 
skyddas mot väder och vind. I detta fall kunde det vara försvarbart att plocka under 
just dessa hindertyper efter sitt träningspass. 

• Däck: Delbara däcket bör stå ute för att användas på träning 
• Nummerskyltar: Siffror syns dåligt på de 3 uppsättningar vi har. Förslag att vi tittar på 

alternativ med tryckta siffror som inte ramlar av. Gärna lite nättare än de runda, vita.  
• Balansbom: Önskvärt att klubben på sikt skaffar en höj- och sänkbar balans men inför 

nästa år anser vi att det är högre prioritet att genomföra de åtgärder som framgår 
ovan. Men i en flerårig investeringsplan bör det vara med. 

• Budgetering av hinderåtgärder: Fyradagarstävlingen i vår bör avsätta en relativt stor 
vinst. Försäljning av vissa äldre hinder och en träningstävlingscup kan också 
tillsammans dra in ett par tusenlappar liksom ev kursverksamhet under vårvinter, se 
kommande punkt. 

Vi funderar vidare mer konkret över åtgärder och planerade investeringar vid nästa 
möte. 

3. Träning/kurs under vårvinter 
Förslag att under vårvintern inomhus i t. ex hallen i Kvicksund ordna 
a) Tävlingsinriktad kurs för ekipage som gått fortsättningskurs eller har motsvarande 

kunskaper och är intresserade av att börja tävla/just börjat tävla. T. ex 3-4 halvdagar lör 
eller sön ca 6 deltagare.  

b) Några tillfällen med extern instruktör för ekipage som tävlat ett tag/tävlat länge. T. ex 
halvdagar om 4 h där man delar upp sig 3+3 och tränar 2 h per grupp. Separat anmälan 
per gång dvs varje tillfälle är fristående.  

Var och en funderar vidare till nästa möte då vi beslutar om detta. 

4. Ungdomssatsning 

Vi har tidigare diskuterat möjligheterna att ordna aktiviteter riktade särskilt till våra yngre 
agilityaktiva. Frågan lyftes om vi skulle kunna ordna något sådant i vinter eller vår t. ex 
träningstillfällen eller träningstävling. Uppdras åt Jennie att fundera över vad som skulle kunna 
vara ett lämpligt upplägg och när i tiden det passar bäst. December och januari kan det vara kallt 
om vi ska hålla till i Kvicksund så i så fall antingen i slutet av november/början av december eller 
senare i vår var våra funderingar. Vilken ålder riktar vi oss till? Är 8-14 år lämpligt? 

 

 



5. Tillgängliggörande av protokoll 

Agilitykommitténs protokoll ska läggas ut på klubbens hemsida och på så vis göras tillgängliga för 
medlemmarna. 

6. Rabatt i AHA hallen 

Om klubben ordnar gemensamma träningar där flera tillfällen bokas gäller 15 % rabatt i hallen i 
Kvicksund. 

7. Gemensam resa 
Rita föreslog att vi nästa år skulle kunna samordna en resa till ett arrangemang eller en tävling 
med alla klasser för klubbens agilityintresserade medlemmar för att få chans att lära känna 
varandra bättre och skapa mer gemenskap. Förslag som kom upp var uttagningstillfälle 2 i 
landslagsuttagningen beroende på plats (ej klart ännu). Uttagningen kommer ske i 
valborgshelgen lördag och söndag, troligtvis tre klasser per dag. Hallen i Upplands Väsby är 
preliminärbokad och skulle det bli där kan det vara ett bra tillfälle att åka dit gemensamt. Andra 
alternativ är om det blir tävling i Gagnef-Floda i början av augusti nästa år. Vi bevakar frågan och 
de olika alternativen. 
 

8. Övriga frågor 

Vi måste se över rutinerna för att kolla av den gemensamma e-posten så att de som använder 
den får svar snabbt.  

 

Datum för nästa möte sattes preliminärt till 1 december. 
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