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Mötesanteckningar
Närvarande: Tord Lindström, Stina Osterloh, Hanna Floengård,
Jeanette Andersson, Joanna Larsson, Rudiger Osterloh, Annika
Wennberg, Jeanette Gyllenros, Maria Bergenholt.
• Utvärdering och lite tankar om tävlingen 19 april. Alla var överens
om att allt gått enligt planerna. En extra bajamaja behövs om
startfältet är större än det vi hade nu. Nu har flera varit med på en
tävling och då är det lättare att ta mer ansvar inför kommande
tävlingar. Positiva kommentarer av tävlande för både tävling och
även caféet som fick beröm för allt hembakt och att det var bra
priser. En tanke är att tillsammans med PM lägga ut cafélista med
priser (tips från annan BK) och även undersöka möjligheten att
använda swisch.
• Nästa träningstävling är tisdag 1 september, med agilityklass.
• Cirklar och kurser inför hösten kommer ut på hemsidan i juli.
• DM som ”vanligt” i Tångahallen söndagen den 11 oktober, både
individuellt och lag. Lördagen den 10 oktober officiell tävling på
samma plats.
• KM är föreslaget att vara inomhus på Tagenevägen eller
Åskvädersgatan i nov/dec. Vi undersöker om det är möjligt att få
lokalen sponsrad av klubben som tidigare år.
• Officiell agilitytävling 2016, troligt i april (möjlig helg 16-17/4).
Förslaget är att ha klass 1 på lördagen och klass 2 på söndagen.
Beslut tas på nästa möte i augusti..

• Joanna har kontaktat Annika Falkenberg (sjukgymnast, arbetar
numer mot hund) och undersöker möjligheten att få henne till
klubben för en föreläsning.
• Önskemål till hinderparken är att köpa in ett inlärningsslalom(allé)
och bågar, även en ny balansbom finns på önskelistan. Vi ställer
också frågan om det finns några planer på att byta ur containern,
den börjar bli dålig och det skulle behövas mer utrymme. Vi har
även fått in önskemål om att ha en vagn till hindren, men som det
är nu finns det inte utrymme, så det får vänta.
• Nästa möte blir onsdag 12 augusti kl. 18.30.
/Maria Bergenholt
	
  
	
  

