Medlemsmøte 10. august 2020
Agenda
1. Tilbakemelding på eksisterende aktiviteter
a. Sommertrening
b. Vintertrening
c. Internkonkurranse
d. Kursaktiviteter
e. Stevner/blåbærstevner
2. Innspill til nye aktiviteter
a. Kurs?
b. Fellestreninger?
c. Dugnader/vedlikehold bane/ innkjøp utstyr?
3. Kommunikasjon/informasjon
a. Hjemmeside
b. Facebook-grupper
4. Eventuelt

Referat
Sommertrening
Drøftet fordeler og ulemper med å dele i to grupper hver kveld eller trene i «stor gruppe»
Som regel går deltakelsen ned etter sommeren/ut på høsten og det er greit at det ikke blir for få.
Enighet om å fortsette med «stor gruppe», men at det er en fordel å være 2 instruktører sammen på
nybegynnergruppa. Spesielt hvis det er mange. Gruppen bør ikke bli større enn 10 – 12 deltakere,
men det er viktig å ha et tilbud til alle som har deltatt på nybegynnerkurs.
Oppfordre deltakerne til å se på de når andre ekvipasjer trener – mye læring i det!
Mellomgruppa kan eventuelt dele opp banen i to og trene 2 ekvipasjer samtidig. Det er god
«stevnetrening» for hund at det er andre hunder som trener samtidig.
Elitegruppa som før.

Vintertrening
Behov for tilbud om mer enn 1 trening i uka! Ønskelig å kunne gi nybegynnere et tilbud med
instruktør.
Plan for 2020/2021:



Øya videregående 2 grupper/ dag eventuelt 2 dager i uka med egentrening.
AG komiteen sjekker ut priser og setter opp grupper etter behovskartlegging
Ekra hallen søndager tilbud om egentrening (har bestilt hele dagen fra januar til april 2021) i
samarbeid med Gauldal Hundeklubb. Forslag om å dele dagen i to (Gauldal og Nidaros) og byttes
på å trene tidlig eller sent 2. hver gang. Komiteen avtaler med Gauldal.
Fortsette med 3 timers bolker og 9 deltakere per bolk. Det vil bli faste plasser (som eventuelt kan
deles) ikke tilbud in dropp-inn.




Trondheim Agility (Oppvarmet hall - Øysand). Tilbud om nybegynnertrening med instruktør på
lørdager etter jul. Vil kreve rundt tre instruktører som deler på jobben.
Trening før jul: Ag komiteen sjekker ut muligheter i Ekra hallen på hverdager (2 timers bolker).

Internkonkurranse
Deltakelsen har gått opp i 2020 
Fortsetter som før inkludert legge ut arrangement før hver kveld. Også invitere Orkdal hundeklubb og
Levanger Agility forening. Avventer med å invitere bredt på Facebook ift å kunne ivareta
smittevernsregler/begrense antall deltakere.

Kursaktiviteter
Påbyggingskurs for nybegynnere starter opp i helga. Håper å kunne gjenta dette kurset 
Hinderinnlæringskurs: Satser på å få til et kurs på våren og et på høsten. Det er stadig forespørsel –
utfordringen er å kunne gi tilbud om oppfølging/nybegynnertrening både sommer og vinter. Prøver
nå med kurs i høst og vintertrening med instruktør.

Stevner/blåbærstevner
Fungerer greit med de oppsett vi har i 2020. Vurdere om vi kan få til flere stevner – eventuelt
kveldsstevner, gjerne i kombinasjon med kurs. Det er også mulig å ha kveldsstevner på AG banen
(Stavsøra).
Levanger Agility Forening har etterspurt samarbeid om stevne på Levanger i 2022. Komiteen har
takket ja til det 

Forslag til nye aktiviteter
Kurs våren 2021: AG komiteen jobber med å få til et kurs på Hegra (lik «Støren-kurset») med
overnatting og sosiale aktiviteter (Midtkil Camping). Mer info kommer!
Forslag til instruktører: Ina Himle, Jonni og Juha, Jenny Damm, Eva Marie Wergaard, Linda Enberg,
Heidi Penttilä, Iwona Golab, Lisa Frick, Agnes Toth, Mona Grefenstein, Tereza Králová, Veronika
Herendy, Tamás Tráj og to engelske som vi ikke helt husker navnet på 
AG komiteen sjekker muligheter!
Temakvelder: Det har tidligere kommet innspill om å gjennomføre temakvelder med lokale
instruktører f.eks. på mandager det ikke er intern eller fredag. F.eks. tema «briefing/se linjer» Dette
er også mulig å gjennomføre på vinterstid i Ekra hallen. AG komiteen følger opp.
Mulighet for å arrangere uttaksstevne i 2022: Hadde vært artig å få til dette i mai/juni!
AG komiteen skal diskutere dette videre.

Dugnader/vedlikehold av banen/innkjøp av utstyr
Dugnader: Arrangere 4 dugnader hvert år – 2 før ferien og 2 etter ferien.
Arrangere dugnad første ledige mandag.
Oppbevaring av hinder: AG komiteen bestiller container i samarbeid med styret slik at vi har en plass
å oppbevare hinder på vinterstid.
Grusbanen: Vi må vurdere hva vi skal gjøre for å holde den i brukbar stand. Vanskelig å holde den fri
for gress i tillegg til at det «vokser opp» større steiner som lett kan skade hundepoter.

Flere mulighet; blant annet lage gressbane, legge nytt grusdekke eller legge kunstgressbane.
Vi må vurdere kostnader og muligheter sammen med styret/banekomiteen. I første omgang klippes
ugresset ned og det sprayes med plenrens.
Bord/sitteplass: Kjøpe inn nye Picnic-bord til banen. Flere forslag til mulige innkjøp som AG komiteen
sjekker ut.
Auksjonering av gamle hinder: Rydde og selge gamle hinder på auksjon. F.eks. på neste dugnad.
Innkjøp av utstyr: Det er ønske om soft-lengde. 15 nye hopphinder + soft-mur er allerede på vei og
skal være klart til førstkommende stevne!

Kommunikasjon/informasjon
Informasjon fra komiteen er grei nå. Hjemmesiden Nidarosbhk.no er fortsatt hovedkanalen og det
lenkes til denne på Facebook.
Viktig at det også legges ut info på alle Facebook-grupper og at det legges ut påminnelser 

Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.

