Agility möte 20/5-2015
Närvarande: My, Veronica, Max, Silvia, Anna, Malin och Lisa

Sommartävlingen
Vi kommer att ansvara för fredagen och hålla med funktionärer på 1 bana(8 personer) på fredag och
lördag.
My är tävlingledare på fredagen
Vi behöver en prisansvarig för fredagen
Vi ska fixa funktionärs mat till alla funktionärer på fredagen, maten kommer att vara kall, ex sallad.
Vi kommer inte behöva köpa någon dricka utan det kommer finnas där redan.
Vi kommer att samla in fika som vi bakat och ha som funktionärsfika.
Vi måste fixa priser till fredagen, så den som vill får hemskt gärna ragga priser.
Vi behöver INTE fixa rosetter utan det fixar Lena.
Vi ska dock fixa 10 cert- och 10 championat rosetter.
Vi behöver ta med vissa hinder för att alla ska bidra med sitt strå till stacken.
Balansen, däcket, långhoppet, armeringsjärn och nummerskyltar
Vi kommer att ha nattvakter hela veckan. Vi kommer förmodligen ställa upp en natt.
Våran dag, fredag så kommer vi vara ansvarig för att det är rent och snyggt runt banan och området.

Majtävlingen
Vi får låna slalom, tunnel och nummerskyltar av Malung. Nice hämtar dessa nästa vecka.
Tidtagningen lånar vi av Lena.
Vi kommer att grilla mellan 11-14, sälja hamburgare och korv.
Funktionärsmaten blir lasagne på lördag och lasagne och hamburgare på söndag.
Kenta ska klippa planen inför tävlingen om det behövs- Anna kollar detta på måndag.
Malin ser till att alla priser och rosetter är iordningställt till tävlingen.
Vi kommer att sälja, hamburgare, veg hamburgare, korv, smörgåsar, fika, dricka och lite godis
Fredag den 29 maj kommer vi att träffas klockan 19,00 för att ställa iordning allt på klubben.
Vi tar mer än gärna emot fikabröd! 

Agilityplan
Vi måste hyra en jordfräs och fräsa av planen till en början.
Vi ska fråga Kenta om han vill hjälpa till annars får vi köra i skift.

