
ÅRSBERETNING FRA AGILITYGRUPPA 2018


Vinteren 2018 hadde vi for det meste felles treninger da vi ikke var så mange som trente.


Det ble arrangert et hinderinnlæringskurs på våren hvor Ragnar Pettersen var instruktør, 
med Maiken Tømta som hjelpeinstruktør. Det var et vellykket kurs og vi fikk med oss flere 
nybegynnere på trening etter dette.


Vi vil gjerne få takke alle som hjalp til med å arrangere mai-stevnet. Ingen nevnt, ingen 
glemt. Dette hadde ikke agilitygruppa klart å gjennomføre uten dere !!


I høst har vi igjen hatt delte treninger. Vi har vært en liten, men stabil gjeng på 
videregående trening. Har også hatt flere gode resultater på konkurranser i år!                           
Vi har byttet på å veilede de som er på nybegynnertreninga. Dette fungerer fint.

Det er noe variabelt hvor mange nybegynnere som trener hver gang.


Vi har en egen facebookgruppe for oss treningsansvarlige hvor vi legger ut banetegninger 
og kan skrive litt om hvordan nybegynnertreningene har vært.  


Vi arrangerte en blåbær- og åpen hopp-konkurranse tirsdag 11. september. Det var ca 58 
startende ekvipasjer og ble en vellykket kveld. Ragnar Pettersen var dommer. 


Vi avsluttet året med en koselig juleavslutning hvor vi hadde en høyst uhøytidelig 
konkurranse som ble vunnet av Oda Tiller og Jølle. Premie fikk vi fra Pets Råholt.

Koste oss med gløgg, kaffe og kaker.


BUDSJETT FOR 2019


For å ha en optimal og sikker hinderpark til trening og konkurranser trenger vi å fornye 
noen hinder.


Rammeløst hjul                   ca   7.000,-

3 x antiskli tuneller              ca  15.000,-

sum                                     ca  22.000,-


Ønsker også å arrangere en klubbkonkurranse til våren. Vil tro 3000,- holder til det.


Vi søker derfor om Kr 25.000,-  til agilitygruppa i 2019.


Planlagt blåbærstevne i februar og en evt klubbkonkurranse, hvor vi inviterer andre 
klubber til å delta, vil jo også gi penger tilbake til klubben.


På vegne av agilitygruppa


Anne Karin Larsen Johansen


