Referat af Agility/Rally udvalgsmøde
26. marts 2014
Til stede: Birgitte, Dennis, Jan, Sanni, Mette, Stig, Karina, Line og Else
Afbud fra: Johnny

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Status på halleje v/line
Prøve Klubmesterskab 11. maj
DGI stævne – 14 september OK?? v/Birgitte
Prøv Agility – 26. april
Stævneaktivitet
Status på Rally
Status på Agility
Maling af forhindringer?
Evt.

1. Status på halleje
Birgitte booker hallen i Feldballe fra 8. januar til midt i marts. Det kan ikke blive lørdag, så det
bliver torsdagstræning kl. 19-20.30. Hallen i Feldballe er meget større – det kniber med at have to
baner i Hundehallen. Der er ikke plads til at sætte hunden af.

2. Prøve Klubmesterskab 11. maj
Jan er dommer for Rally og Johnny for Agility. Vi vil gerne have hjælpere – meld ind til Birgitte.

3. DGI Stævne for Agility og Rally
14. september holder vi stævne. Der laves fælles indbydelse for alle tre DGI Stævner. Birgitte
kontakter Anders om han vil være dommer.

4. Prøv Agility – 26. april
Mødetid bliver 11.00. Stig laver plakat til reklame for dagen og rundsender, så vi kan hænge den op
relevante steder.

5. Stævneaktivitet
Vi skal opfordre til at vi tager ud til stævner, så vi kan få sjove oplevelser sammen.

6. Status på Rally
Det går godt på holdet – og vi øver på vores juleafslutningsdans. Sanni og Jan går på Rally
overbygningen til træneruddannelsen. Vi er pt. 10 hunde. Der er planer om at lave et præ-Agility
Rally hold, direkte fra hvalpehold.

7. Status på Agility
Dennis har bestilt en grøn tunnel samt 50 ekstra holdere til springene.
Vi træner samlet som et hold. Der er en god stemning og vi får kage hver gang ☺ Vi går over på
torsdagstræning 1 maj. Vi vil gerne have flere nye hunde/hundeførere.

8. Maling af forhindringer
Efterses inden stævnet i efteråret om der er behov.

8. Evt. herunder dato og sted for næste møde.
Vi skal have en undervisningsgang med teori og stævneregler.
Vi skal prøve at stille banen op lidt hurtigere, så hundene ikke skal vente så længe.
Der er Dogdancing d. 5. april kl. 9-16 i Feldballe, Lufthavnsvej 1, hvis nogen vil ud og kigge.
Næste møde mandag d. 26. maj kl. 19 hos Line – Østervænget 6, Voldum, 8370 Hadsten. Tlf.
31698983.

Årsplan
29. marts
26. april
1. maj
11. maj
26. juni
7. august
21. august
14. sept.
27. sept.
5. oktober
6. december

Vinterfrokost
Prøv Agility og sidste lørdagstræning
Første torsdagstræning
Prøve på Klubmesterskabet – Johnny er dommer
Sommerafslutning
Første træning efter sommerferien
Prøv Agility
DGI Stævne
Første Lørdagstræning
Klubmesterskab – Johnny er dommer
Juleafslutning

