
ÅRSBERETNING  FRA AGILITYKOMITEEN 
 
Vi startet sesongen 2022 med innetrening I Hundehallen. Det ble arrangert to kursgrupper og 
en gruppe med egentrening. Alle gruppene ble fulle og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på 
opplegget og instruktørene som ble brukt. I løpet av innesesongen ble det også arrangert 
blåbærkveld for de ferske ekvipasjene og konkurransetreningskveld for aktive 
konkurranseutøvere. Disse kveldene er veldig populære og det var veldig gøy å se alle de flinke 
og ivrige blåbærekvipasjene. 
  
Da treningene flyttet ut ble det satt opp en kursgruppe med nivå kl 2/3 og et forkurs I agility 
som gikk over flere kvelder. Forkurset var et alternativ til nybegynnerkurset vi tidligere har 
arrangert over en helg og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at det var veldig bra å 
fordele det ut over flere kvelder. Kursgruppen med nivå kl 2/3 var veldig poulær og det ble 
åpnet opp for noen ekstra ekvipasjer slik at alle skulle få plass. 
Det ble også satt opp konkurransetreninger to ganger I uken for aktive konkurranseutøvere. 
  
Vi har mange ivrige ekvipaser som ønsker å heve egen kompetanse innenfor agility og det ble 
arrangert banebyggerkurs I mars for de som ønsket å prøve seg som banebyggere. 
  
I april arrangerte vi vårt populære Arendalsstevne. Vi er en fantasisk gjeng med 
agilityentusiaster i AOH og alle ønsker å være  med og bidra . Takket være den herlige 
dugnadsgjengen vår gikk stevnet på skinner og vi kan vel tillate oss å si at det ble nok en 
suksess. Under stevnet ble det solgt T-skjorter med logo som støttet Ukraina og overskuddet 
ble vippset til Ukraina-hundene ved Froland hundepensjonat. Det ble også holdt lotteri hvor 
inntekten gikk til samme formål. Under stenvet ble også avholdt dommereksamen for årets 
dommerelever og AOH hadde hele 3 dommerelever som bestod eksamen med glans. VI er 
stolte over å presentere våre egne dommere: Esther Falck Jørgensen, Christl Faltner og Anne 
Linn J Moen. 
  
I løpet av vårens utesesong ble det arrangert blåbærkvelder og konkurransekvelder. Vi er 
veldig glad for at disse kveldene er populære og I tilegg til å trene på konkurransesetting så er 
det også et godt tiltak for det sosiale samholdet. 
  
I mai ble World Agility Open arrangert I Nederland og Trine Thorkildsen var kvalifisert til å 
representere Norge med både Lily og Shady. Beste resultat ble en sølvmedalje til Trine og Lily. 
  
4-6 juni ble det arrangert NM I agility på Gjøvik og AOH var godt representert. Det ble 
gjennomført mange gode løp hvor AOH hadde to lag som  kvalifiserte seg til NM finalen. I 
small var det AOH's små poter med Ami og Kairi, Esther og Emil, Ann Karin og Tink og Christine 
og Bella. I large var det "Sneglene" med Kurt og Tahita, Esther og Dixie, Trine og Lily og Trine 
og Shady. Vi er utrolig stolte av AOH's små poter som gjennomførte supe finaleløp og kom på 
andre plass. Vi hadde også flere som kvalifiserte seg til individuell finale. 
  
17-19 juni ble det arrangert Landslagsuttak I Kongsvinger og AOH var representert I alle 
størrelsesklassene. Hele 4 ekvipasjer kvalifiserte seg til det norske landslaget: 
Christl Faltner og Halligalli ble kvalifisert for både Nordisk mesterskap og VM 
Esther Falck Jørgensen og Dixie ble kvalifisert for Nordisk 
Trine Thorkildsen med Shady og Lily ble kvalifisert for Nordisk. 
Beste resultat fra disse mesterskapene ble bronsemedalje til Trine og Lily og Trine og Shady I 
lag. 
  



22 juni arrangerte vi klubbmesterskap. Det var godt fremmøte og god stemning. Det ble 
servert kaffe og kaker og vinnerne fikk utdelt blomster. 
  
I juli ble European Open arrangert I Belgia og Trine var kvalifisert til å representere Norge med 
både Lily og Shady. 
  
Vi synes det både er kjekt og samtidig viktig med agilitypåfyll så I august arrangerte vi 
handlingkurs med Bodil Mehl Wiik. Kurset ble fullt og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. 
  
18-19 september var det igjen klart for vårt populære Arendalsstevne. Det er ingen tvil om at 
dette er et populært arrangement for stevnet ble fullt iløpet av noen få timer etter at 
påmeldingen åpnet. AOH stilte med mange ekvipasjer som tok mange gode plasseringer. Igjen 
var dugnadsånden blandt egne medlemmer på topp og vi er utrolig heldige som har en så fin 
og sammensveiset gjeng. 
  
Høstens innesesong startet I oktokber og utstyret ble flyttet til Hundehallen. Denne gangen ble 
det arrangert to kursgrupper og en egentreningsgruppe. I tillegg så arrangerte vi to 
blåbærkvelder og to konkurransekvelder, alle med godt fremmøte. 
  
På vegne av agiliytkomiteen takker jeg for et fantastisk år sammen med våre herlige 
agilityentusiaster (medlemmer) . Vi er utrolig heldige som har en så fin og sammensveiset 
gjeng som heier og hjelper hverandre på både treninger og stevner.  
  
Sammen er vi gode :) 
 
  
Vennlig hilsen 
Trine Thorkildsen 
Leder agilitykomiteen 

 


