
Närvarande
Ann-Christine Ring, Lotta Lans, Paulina Lundberg, Hanna Hedlund, Olivia Gustafsson, Agnes
Djurberg, Sofie Uppman Bruce, Elin Fahlander

Presentation
Sofie presenterade vad agilitysektionen gör och ska fungera. Tanken är att det ska vara mellan 4-10
personer och ska underlätta för styrelsen. Sektionen ansvarar för att planera bland annat hinderflytt,
tävlingsdagar, kurser och är en arbetsgrupp för att utveckla och driva agilityn på klubben.

Utvärdering av 2022 och inför 2023
Tävlingar under 2022 - vi har haft väldigt många tävlingar och en del medlemmar har tyckt att det har
blivit för mycket totalt sett under året. Många kände att de blev utslitna och att vi bör ha bättre
organisatoriskt anordnat. Det kom även upp en känsla av att de som anordnade tävlingar lärde sig
mer om vilket upplägg som funkar, t.ex. att trängsel i hallen blev mindre.
En bra tanke inför 2023 är att ha en samordnare för varje tävling som i samarbete med TL planerar
och strukturerar. Vi ska även ha tätare möten och skriva in planeringen av tävlingar i vårt
tävlingsdokument så det blir tydligt vem som gör vad.
Det finns önskningar om inoff tävlingar till 2023 vilket känns lagom med tanke på att många som varit
med och arrangerat tävlingar avsagt sig det ansvaret inför nästa år.

Länka listan för tävling i gruppen

Samträning
25/1 22/2 22/3 kl 18-22
blåbärstävlingsupplägg, ev björnbär

Försäljning av hinder
Vi har många tunnlar, sandsäckar, två ramdäck - säljes av Olivia och Sofie.

Agilitydygn
Vi lämnar förslag till styrelsen med en helg eller åtminstone ett dygn. Bana färdig eller hinder framme.
Paulina, Olivia och Anki tar fram förslag till nästa styrelsemöte

Tävlingar
Dan före dan-hoppet 23/12 14-19ish
Nyårshoppet 10 och framåt
Tuggpinne vid nollat lopp
Elin skriver inbjudan, Sofie är samordnare och arrangerar tillsammans med Sofie

Rollfördelning
● Hinderpark - se över vår hinderpark kontinuerligt, sälja och köpa in nya hinder, laga hinder

som går sönder etc.
● Tävling - vara med som samordnare av tävling, olika förberedande saker för
● Utbildning

Tävlingar 2023
Vi diskuterar detta under nästa möte.

Inmätningstillfällen
Ev köra inmätning till första samträningstillfället.


