
Årsberetning Agility 2021 
 

 
 
Komiteen har bestått av: Bente Guttormsen (Leder), Nina Johannessen, Anette N 
Hamre, Hilde Tønnesen, Esther Falck Jacobsen, Trine Torkildsen og Anne Linn 
Johannessen Moen. 

Agilitykomiteen har hatt 6 møter i 2021.  3 fysiske møter, og 3 teams møte. I tillegg 
har vi en aktiv komite side, som vi diskuterer og planlegger på.   

Vi har dessverre måtte avlyse en del planlagte arrangementer i 2021, pga Covid-19. 
Dettet gjelder både, kurs i klubben, Aprilstevne,,og noe innetrening.  

Men noe har vi heldigvis kunne gjennomføre. 
 
 

 
Treninger: 

Fra januar og ut mars måned trente vi i Hundehallen på Gjennestad. 

Fra mai, og ut september har vi hatt et nytt treningsområde vi har testet. Det var hos 
Gudrun på Gjennestad . Der har vi leid et jordet, hvor vi har hatt utstyret stående hele 
tiden. Det har blitt bygd nye baner hver uke, og man har betalt for et medlemskap, og 
har da kunne trene når man ønsker. Dette var veldig populært, og vi var rundt 55 
medlemmer som trente der. Dette var et prøveprosjekt, og vi kan dessverre ikke 
fornye det i 2022. Vi leter etter ny plass. 

Det har også vært konkurranse treninger på Hove, tirsdager. 

Trening for nybegynner/ videregående ekvipasjene har vært på onsdager ute og har 
vært organisert som kurskvelder med ca 6 ekvipasjer pr gruppe og egen instruktør.  
Vår og høst ble det onsdagskurs, med 3 grupper.  

I høst var vi 26 ekvipasjer som trente inne, fordelt på 3 grupper. En konkurranse 
gruppe, og 2 kursgrupper med instruktør, fordelt på 2 kvelder. 

Tusen takk til alle flott og dyktige instruktører som stiller opp på dette. Både som 
instruktører, ute på Hove, og inne i hallen. 

 

 

 

 

 
  



Konkurranssetrenings kveld/ Blåbær: 

Vi har arrangert både konkuransetrenings kvelder og blåbærkveld i 2021. 

 

Kurs: 

I vår hadde vi nybegynnerkurs. Vi hadde 8 deltakere. 
Vi har også hatt kurs med eksterne instruktører. 

Vi har hatt: Tarjei Bratt Hveding-Gabrielsen, Kjersti Jørgensen ,Kine Eimhjellen, og 
Annika Af Klercher 
Dette er veldig populære kurs. 

 

Agilityturer: 

Det er nå en stor gjeng som reiser rundt og representerer klubben på stevner, og det 
er alltid mange gode resultater i bagasjen hjem igjen. Det er også veldig moro at så 
mange ferske ekvipasjer blir med oss på tur og oppnår gode resultater. 

Stevner:  
Vi måtte dessverre avlyste aprilstevnet,, pga covid-19, men klasket til med 
sommerstevne, og septemberstevne. 
Begge stevnene med deltakerbegrensning, og restriksjoner.  

 

Klubbmesterskap: 

Vi har i år også fått arrangert klubbmesterskap. Det blir delt på 2 kvelder. En kveld 
med Hopp, og en kveld med agility. Dette er populære kvelder, hvor det samles en 
stor gjeng.  

En stor takk til alle medlemmer, som har hevet seg rundt og stilt opp dette året, slik at 
vi har kunne arrangere stevner på kort varsel.  

 

 
 
 
 

  



Resultater KM: 
 

Hopp: 

Rekrutt: medium og Elisabeth Kora 

Kl 1 hopp:  
Small Harald og Irma. 
Medium Ann-Kristin og Rapp.  
Large Aina og Kajsa. 

Kl 2 hopp: 

Small Kirsten og Inka. 
Medium Tove og Nikki. 
Large Ann Mari og Isi. 

Kl 3 hopp:  

Small Ann-Kristin og Tink.  
Medium Mari og Izzi.  
Large Jan Erik og Zelda. 

 
Agility:  

Rekrutt: Small Hilde og Gucci.  
Medium Elisabeth og Kora. 

 
Kl 1 Agility: 

Small Kirsten og Inka. 
Medium Ann- Kristin og Rapp.  
Large Esther og Dixie. 

 
Kl 2 Agility:  
 
Medium Anne Dorte og Zita. 
Large Nina og Monty. 

Kl 3 Agility:  
 
Small Anne Linn og Moen.  
Medium Mari og Izzi. 
Large Anette og Summer. 

 

For agilitykomitéen: 
Bente Trydal 


