
Minnesanteckningar från agilitymötet 2008-04-10

Tävlingarna 2008
Vi söker en frivillig som vill ha hand om priser/sponsorer till båda våra tävlingar 1/5 och 2-3/8.
Vi söker massor med funktionärer till vår tävling 1 maj. All hjälp mottages tacksamt. 
Hör bara av till undertecknad eller tävlingsledare Christina Nilsson lila_svart@live.se

Träningstävlingarna VT 2008
22/4  i Simrishamn och 13/5 i Ystad. Tänk på att hjälpa till som funktionär i de klasser ni inte tävlar i. Alla 
hjälps åt att plocka undan.

Fixardagar
20 april 12.00. Startar med korvgrillning sedan fixar vi i ordning våra hinder.
26 april 10.00. Hela klubbens fixardag. Bl.a. ska containern som vi har våra hinder i göras i ordning.

Hinder
När tillfälle ges tänkte ska metallhinderna göras om. Det ska bli två fristående hinderstöd.
Inköp av fler hinder. Fler tunnlar är önskvärt. Då kan några av de äldsta tunnlarna alltid ligga ute under vår, 
sommar och höst (under förutsättning att de är fastsatta i marken så att de inte blåser iväg).
Träningsdäck önskas. De däck vi har nu fungerar inte så bra under inlärning.

Ridhusträning
Fungerade bra. Trevligt och stort ridhus att träna i. Dock önskvärt med några fler ekipage till nästa vinter då 
det är mycket förflyttning av hinder. Blomma skickas till ägarna som tack för vi har fått träna där.

Träningsgrupp
Följande datum kommer det att vara agilityträning på klubben. Vi hjälps åt att träna varandra.
Måndag 5/5 19.00
Måndag 12/5 19.00
Måndag 19/5 19.00
Tisdag 27/5 19.00
Måndag 2/6 19.00
Det finns möjlighet till ytterligare tillfällen om intresse finns.

Träningshelg med instruktör
Många förslag på instruktörer kom fram, meddela undertecknad ert första- och andrahandsalternativ
Sara Lorentzen, danska som har vunnit VM både individuellt och i lag. 
Vappu, finska som är mycket duktig inom området hopptecknik.
Jörgen Tellqvist, deltagit i landslaget. VM-brons i lag. Har vunnit både SM och NM.
Veronica Bache, har vunnit titeln årets agilityhund.
Annika Aller, deltagit i landslaget. Har vunnit SM.
Marie Hansson, tog agilityn till Sverige. Har vunnit SM.
Anita Axelsson, deltagit i landlaget. Numera landlagsledare.
Peter Rodin, deltagit i landslaget. VM-brons i lag.
Tina-Mette Jörgensen, danska som tagit silver individuellt på VM. Har även vunnit NM.
Maj-Britt Crone, leder danska landslaget.
Mikko Aaltonen, finne som har vunnit VM individuellt.
Petter Nordlien, norrman som är den förste av föreslagna instruktörer som inte tävlar med någon hund av 
vallhundraserna. Han tävlar nämligen framgångsrikt med berner sennen.

Klubbkläder
Finns intresse för nya klubbkläder? Vilken leverantör i så fall? Förslag på att loggan ska förnyas.

Vid pennan/datorn
Jens Nilsson, sammakallande i agilitysektorn.
Mobil: 0732-47 56 57 E-post: jens_nilsson@live.se

Glöm nu inte att höra av er!
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