MÖTE MED AGILITYAKTIVA 150414
-Agilityhindren kommer att fraktas från lomsmyren till klubben i Kråkberg söndagen den 26
April.
-Gemensamma träningar under sommaren diskuterades och det bestämdes att nybörjare/klass
1 ekipage har gemensam träning med träningsvärd på plats. Det innebär att man kan få tips
och hjälp med sin träning och utvecklas på sin egen nivå. Klass 2 och 3 ekipage kommer att
ha egen träning utan träningsvärd och med svårare kombinationer.
Måndagar kl 18.30 – 19.30 finns träningsvärd för nybörjare och klass 1, naturligtvis kan man
fortsätta träna efter denna tid om man vill.
Tisdagar 19.00-21.00 utan träningsvärd för klass 2 och 3
Sektorn återkommer med startdatum.
-Kursönskemål för 2016 blev Annica Aller och Veronica Bache. Även
fortsättning/handlingkurs för klubbens egna instruktörer så man kommer vidare efter
nybörjarkursen.
-Påminnelse om sommarens stora tävling i Borlänge, Wasahoppet, v 30 (onsdag-söndag).
Mora BK ansvarar för att bemanna minst en bana under fredag och lördag, men troligen
behövs punktinsatser samtliga dagar. Denna tävling kommer troligen att ge oss årets största
inkomst och vi planerar ju inköp av nya hinder för detta. Så all hjälp är välkommen.
-Påminnelse från våra tävlingsledare är att de behöver ha all information vid tävlingar. Detta
för att kunna svara på frågor från våra deltagare. All information innebär även så små saker
som att vi ex gör egna byten och förändringar i funktionärsschemat. Tävlingsledaren gör ju
grundplaneringen och då är det bra att förändringar meddelas till dem. Även om vi är många
och det ibland blir stressigt så är det mycket viktigt att vi pratar med varann.
Även påminnelse om att hjälpa till och plocka undan och städa efter tävlingar. Bara för att
banan och alla hinder är borta så är det inte klart, det finns många uppgifter kvar efter det. Om
du har tid så fråga någon om allt är klart eller om du kan göra något mer.
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