Agilitytrænermøde onsdag d. 19. september 2018 kl.17.00.

1. Hvordan går det med præ-agility?
Der er pt. ingen præagilityhunde på holdet om mandagen, men det forventes at holdet starter efter
næste SL-prøve.
Forventningen er at der ikke vil være præagilityhunde nok til et separat hold, derfor vil der være på
præagilityhunde og begynderhunden på samme hold, hvor hundene træner det de er klar til.
Det vil som udgangspunkt være trænerne på holdet der vurderer hvornår hundene er klar til de
enkelte øvelser.
2. Hvordan går det på holdene?
Vi har på mødet besluttet at agilitybanen bliver tømt for forhindringer i perioden fra december og
til haltræningen er afsluttet. Vi efterlader et mindre antal spring til selvtræning. Feltforhindringer
har ikke godt af at stå ude i vinterperioden og alle forhindringer er til rådighed i hallen. Der har de
seneste år stort set ikke været behov for vores egne forhindringer på banen i vinterperioden.
Alle AG-trænerne skal have adgang til alle AG-hold i Winkas.
3. Konkurrencer.
AG-trænerne skal i god tid aftale hvornår der skal holdes prøve 1 og 2 i 2019 og hvem der står for
dem.
Det bliver opfordret til at KU involverer en repræsentant for AG i forbindelse med AGkonkurrencer, Merete eller Sonja. Det kan forhåbentligt forebygge manglende deltagelse fra AGudøverne.
4. kurser.
Det var tale om at holde et AG-kursus i september måned. Det er udsat til foråret. Arne tager
kontakt til hende for at aftale nærmere. Vi skal bruge en fast pris på hele weekenden og et maks.
deltagerantal. Vi undersøger muligheden for et lørdagskursus med en kredsinstruktør.
5. Mangles der nogle materialer?
Der efterspørges plastikoverlæggere. Det kunne være rart med luftpuder eller lign. til
balancetræning af hunde. Sonja undersøger det nærmere.
6. Evt.
Det kunne være praktisk med en seddel med beskrivelse af alle DcH Vejles forskellige hold til
information om klubben.
AG-trænerne bedes undersøge om agilitybeskrivelsen på hjemmesiden stadigt er tidssvarende og
evt. komme med forslag til ændringer.
Agilitytrænerne synes ikke græsset på agilitybanen klippes ofte nok.

