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DM för Västra distriktet hölls den 11/10 i Tånga hed, Vårgårda. Mycket trevlig
klubbkänsla mellan Partille BK ekipagen, vi hejade på varandra och stämningen var på
topp. Klubben hade fyra lag representerade med bästa placering som nr 6 i distriktet
och sedan många bra lopp individuellt. Det var mycket uppskattat att banorna
passade alla, även ekipage som tävlar i klass 1. Det enda tråkiga var sena avhopp från
lagen.
KM den 29/11 hålls som planerat på Tagenevägen, klubben hyr lokalen och därav
anmälningsavgift på 50kr. Fika ingår! Mia har mejlat ut info till alla som anmält sig. Vi
utser årets klubbmästare i alla storleksklasser samt årets nykomling som tävlar på en
lite lättare bana. Vi har i dagsläget ca 18 anmälda ekipage. Vi hjälps åt som
funktionärer och domare Fredrika Jonasson har ritat banorna.



Nya hinder: Agilitysektorn har lagt önskemål om ny balansbom samt slalombågar
vilket vi nu fått klartecken att köpa in. Vi har beställt en smart-balans som är höj- och
sänkbar. Agilitysektorn tackar så mycket!



Julshow Partille ridhus: Det har kommit in en förfrågan från Partille ridhus om vi kan
tänka oss att ha någon form av agilityuppvisning under deras julshow den 12/12.
Dessvärre krockar detta med stora hundmässan i Stockholm dit många av våra
medlemmar åker. Vi har därmed ingen som kan ansvara för ett sådant arrangemang
och avböjer därför.



Vårens officiella tävling: Som planerat så arrangerar vi officiell agilitytävling den 1617 april 2016, klass 1 på lördagen och klass 2 på söndagen. Funktionärer önskas.
Fredrika Jonasson har tackat ja till domaruppdrag, ev fler domare kan tillkomma.
Mer info kommer närmare våren.
Nytt tävlingsprogram: Eftersom Svenska agilityklubben nu bryter sig loss från SBK så
kommer ett nytt tävlingsprogram för att anmäla sig till och administrera tävlingar
online. Se mer info på www.svenskaagilityklubben.se





Önskemål till våren:
Hålla minst en träningstävling för Partille BK ekipage, att öppna träningarna på
måndagar fortsätter i samma trevliga anda som under 2015 samt att ta in Eva-Marie
Wergård för föreläsning i tävlingspsykologi.



Till/från styrelsen:
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till medlemsmöte den 30/11 kl 19:00 i
klubbstugan, Det bjuds på glögg och pepparkakor, mer info finns på hemsidan.
Styrelsen har tagit beslut på att vi under slutet av året 2015 ansluter oss till Svenska
draghundsportförbundet vilket innebär en ny sport på klubben i aktiv form.
Träningscirkel samt prova-på-helg kommer att anordnas, ett bra sätt att motionera
sin agilityhund. Instruktörsmöte kommer att hållas i januari för att planera vårens
kurser och cirklar, mer info på hemsidan i februari.
Från Agilitysektorns sida så önskas regelbundna medlemskontroller under en period
för att stävja problemet med obehöriga på appelplanen som använder hinder på ett
farligt sätt, inte plockar undan osv.



Nytt möte planeras när kurser/cirklar dragit igång till våren, tack för i år!
Vid anteckningar: Ami Tingström

