
Årsberetning fra agilitykomiteen 2016 

 

Agilitykomiteen ledes av Svanhild Urholm. Det er ca 30 aktive utøvere i agility-gruppa. I 

august 2016 ble klubbens andre dobbeltstevne i agility arrangert. Arrangementet fikk mange 

positive tilbakemeldinger, og var en stor happening i agilitymiljøet, med over 1000 løp i løpet 

av helga. På stevnet ble det arrangert klasse 1, 2, og 3 i både agility og agility hopp, samt lag 

og åpenklasse hopp – med finale i åpenklassen på søndagen. 25 bobiler fikk overnattingsplass, 

resten av parkeringsplassene på klubbens område ble brukt til personbiler. Det var tre 

dommere på stevnet, hvorav en kom fra Danmark, og de to andre var norske dommere. 

 

Agilitygruppa har trent mandager, torsdager og fredager i sommerhalvåret. I vinterhalvåret 

har Stall TT blitt leid på onsdager og søndager. Da klubben har to sett felthindre til agility ble 

det besluttet at ett av settene skal settes ut på den nye kunstgressbanen på klubbens område; til 

glede for alle klubbens medlemmer, så man kan komme og trene når man har tid og lyst. 

Felthindrene er blitt flittig brukt av mange av klubbens medlemmer.  

 

Det er et godt treningsmiljø i agilitygruppa, hvor folk er hyggelige og hjelper hverandre for å 

bli bedre. Alle som har lyst til å trene agility er velkomne i gruppa. De av agility-utøverne i 

klubben som er aktive i konkurranser reiser ofte på stevner sammen, og mot slutten av 2016 

fikk agility-laget til klubben to (!!) førsteplasser i lagkonkurranse i agility, og dermed 2 napp 

til agility-NM i 2017. Selv uten NM-napp er stevnene hyggelige øyeblikk som vi i agility-

gruppa deler med hverandre, hvor vi filmer hverandres løp, kommer med tilbakemeldinger og 

støttende ord, og iblant også tar med hjemmebakte boller eller kake.  

 

I løpet av året har agility-gruppa leid inn instruktører til flere kurskvelder, som er veldig 

populært for både nybegynnere og erfarne utøvere i gruppa. Flere medlemmer har meldt seg 

inn i klubben i løpet av høsten og vinteren for å trene agility – noen av dem har også endt opp 

med å frekventere i andre treningsgrupper i klubben. Det er også blitt avholdt nybegynnerkurs 

i agility, våren 2016.  

 

Det skal arrangeres både dobbeltstevne og enkeltstevne for klubben i agility i 2017. FOBHK 

tar over tradisjonen med å arrangere agilitystevne 1. mai, og dobbeltstevnet i august blir 

arrangert i tillegg, den 26. og 27. august 2017. Sett av datoene for å hjelpe klubben; 



agilitystevnet vårt har til nå vært kjempestort, og vi trenger mange folk for å hjelpe til også på 

årets dobbeltstevne. Det regnes med at enkeltstevnet 1. mai også kommer til å stort, med 

mange påmeldte, så det trengs like mange folk til dét stevnet også. Dobbeltstevnet i agility er 

en av klubbens største inntektskilder i løpet av året, så det er viktig at vi alle stiller opp for å 

hjelpe til, så klubben kan fortsette å arrangere dobbeltstevne hvert år.  

 

 

Skrevet av Natalie Kløverød, på vegne av Svanhild Urholm 
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