Minnesanteckningar från möte med agilityaktiva på Mora BK 140916.
-Sektorn presenterar sig och berättar vilka vi är.
-Informerar om att sektorn inväntar svar från styrelsen ang renovering av agilityplan vad det
gäller att jämna till marken. Ber om frivillig hjälp med krattor om det blir aktuellt.
-Vi pratar om vinterns träningar i ridhuset. Önskemål om hur de ska läggas upp rent
praktiskt. Ev ett nytt möte då anmälan gått ut och vi vet vilka som ska vara med.
-Informerar om förvaring av hinder på ridklubben och att vi kommer att låsa in dem med
kombinationslås. För att få koden kontaktas någon i sektorn.
-Ömsesidig respekt vad det gäller att rengöra hinder om man vet eller misstänker att hunden
kissat på dem. Tänka på att inte ”strössla” plan eller insidan av tunnlar med godis. Att plocka
upp efter sin hund.
-Vi diskuterar tävlingen, 2-dagars i november 2014, att det behövs funktionärer. Utan dem
kan vi inte genomföra tävlingar och det är vår stora ”inkomst” för att kunna upprätthålla en
snygg, hel och ren hinderpark. Tack vare årets tävlingar så väntar vi just nu på en ny
balansbom!!
-I början av 2015 kommer två olika instruktörer att ha varsinn träningshelg. Dessa kommer
att kosta ca 1700kr och ekipage på Mora BK har företräde till platserna. Först till kvarn då
det är begränsat antal platser. Kvarvarande platser kommer att erbjudas ekipage på andra
klubbar för att kunna fylla dem och inte förlora pengar.
-Sektorn väntar på besked från styrelsen om att få skicka två personer på kurs till
tävlingsledare. Intresse efterfrågas.
-Hur många tävlingar är rimligt att vi kan genomföra nästa år? En tvådagars är redan ansökt
om och godkänd i Maj. Vi diskuterar om att ha en i augusti och en i november också. Om vi
får utbilda nya/fler tävlingsledare så måste vi även ha utrymme för inofficiella tävlingar som
då utgör praktiskt prov för dessa.
-Önskelista på nya hinder: slalom, slalombågar, mur/viadukt och långa tunnlar. Malin
erbjuder sig att kolla upp priser på dessa inför planering av nästa års budget.
-Glöm inte bort att anmäla er som funktionärer till drag-SM i oktober då det innebär
lättförtjänad inkomst!

Tack alla som kom!

