Möte agilitykommittén Västerås Kennelklubb
16 feb 2017 18.45
Mötesdeltagare: Anna Wiesner, Jennie Nilsson, Rita Løveid Nilssen, Linda Liljemalm, Looanna Berg
1. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom

2. Val av sammankallande till kommittén
Rita är sammankallande för kommittén.
Anna är kontaktperson mot instruktörerna
Looanna är kontaktperson mot tävlingsledarna
Jennie är kontaktperson mot styrelsen
3. Workshop med Maria Alexanderson
Ytterligare ett datum är bokat - 23/5 då på klubben.
Vi behöver en ansvarig för varje tillfälle. Anna tar 21/3, Looanna tar 25/4, Jennie tar 23/5.
Ansvarig fixar fika. Smörgåsar, te, kaffe, juice och något fikabröd. Anna skriver välkomstbrev till
de som fått plats på workshopen och tar ansvar för att kulturevenemanget blir inrapporterat till
Studiefrämjandet.
4. Vi planerar ett agilitymöte den 9/3 kl 19.00 för alla agilityaktiva. Under mötet tar vi upp
följande punkter:
− Gurkhoppet
− Ekebergacupen
− Träningskvällar inkl gräsklippning
− Slånbärsrejset
− Samarbete med kommittéerna

Anna skriver en inbjudan till mötet.

5. Gurkhoppet
Efter förra årets Grukhopp skickade vi ut en enkät till fuktionärerna. Jennie tar med sig resultatet
av denna till agilitymötet. Rosetter behöver beställas till Gurkhoppet och vi tar samma som
tidigare för att kunna använda de vi har kvar. Plats 1-5 får rosett samt de som får pinne. Jennie
beställer rosetterna.
Vi föreslår till styrelsen att ha en städdag den 3 maj. Om städdagen inte blir av träffas ändå vi
agilityaktiva för att ta hand och ordna priserna och se till att förbereda så mycket vi kan inför
tävlingen.

6. Ekebergacupen
Annika Olsson har utifrån förra årets upplägg skrivit ihop ett förslag kring upplägg för i år.
Looanna lägger upp Annikas dokument för kommittén att läsa igenom. Vi fortsätter diskussionen
via facebookgruppen för att komma fram till ett förslag att lägga fram till de agilityaktiva tills
agilitymötet. Linda håller i Ekebergacupen från kommitténs sida tillsammans med Annika.

7. Instruktörer
Under förra årets instruktörshelg sattes ett kompendium ihop för att kunna användas som
kurslitteratur under agilitykurserna. Det verkar som att få eller inga av kursledarna har använt sig
av detta kompenduim. Frågan är om detta kan skrivas ut/ tryckas på något sätt för att öka
användningen?
Vi har fått ett avhopp från en kursledare för vårens fortsättningskurs. Anka är kontaktad för att
ev kunna fylla platsen. Kommittén beslutar att kalla agilityinstruktörerna till möte efter klubbens
allmänna kursledarträff den 15/3.

8. Barn och ungdomskurs
Anna, Jennie och Michelle håller i kursen. Datum är bestämda. 4 söndagar i maj/juni.

9. Studiefrämjandet
Anna har gått på kurs om rapportering till Studiefrämjandet. Anna är kontaktperson för kontakt
till studiefrämjandet och kan kontaktas vid frågor eller hjälp med rapportering. Pengarna för
kurser och andra evenemang som vi kan få från Studiefrämjandet är viktiga pengar för klubben.
10. Samarbete med rallykommittén
Det har väckts en tanke i diskussioner i agilitykommittén och med styreslen att agilityn och
rallylydnaden skulle kunna hjälpa varandra med köket på varandras tävlingar. Om detta ska funka
gäller det att vi har aktiva som kan tänka sig denna typ av samarbete. Vi tar upp frågan på
agilitymötet innan vi tar upp frågan med rallylydnadskommittén.
11. Fler tävlingar 2017?
Eftersom man inte längre behöver ansöka om tävling långt i förväg till svenska agilityklubben så
har frågan lyfts om vi ev ska ha ytterligare en tävling i år. En tanke är då att köra Slånbärsrejset
som en klass 2 tävling i september. Vi utvärderar efter Gurkhoppet om detta är aktuellt. Ett
förslag på datum är 16-17 sept.

12. KM 2017
Ska i år samordnas med rallylydnaden. Agilitykommitténs förslag är 8 oktober som vi kollar om
det kan passa med rallykommittén.
13. Tisdags- och onsdagsträningar
Bra och uppskattat upplägg förra året. Vi hade då gräsklippning och kl 2-3 på tisdagar och klass 12 på onsdagar. En ansvarig på tisdagen förutom de som hjälper till med gräsklippningen och två
ansvariga för onsdagen. Förslag på start för vårens träningskvällar är 9-10 maj efter Gurkhoppet.
I och med första träningen den 9 maj tar vi ett uppstartsmöte.

Vid protokollet: Looanna Berg

