
Årsmelding fra agilitykomiteen 2022

Agilitykomiteen har vært sammensatt av: Anne Førde Blom og Ingvild Eikeland

Det har ikkje vært formelle møter i komiteen løpet av året. Det har vært kontakt på treninger,
telefon og messenger.

Treninger
Hovedoppgaven har vært å gjennomføre treningene slik at alle kjenner seg velkommen og
får trent på det nivået dei er på. I starten av året så hadde me treninger i hallen annakver
mandag med stort sett dei faste som har trent. Når snøen hadde smelta, så begynte me å ha
faste treninger tirsdager 18-20 for nybegynnere og viderekomne parallelt på utebanen. På
høsten begynte me å dele opp treningene slik at nybegynnerene og viderekomne var
oppdelt. Det begynte å bli såpass mange at det vart for lang ventetid. Fra mai av så har me
stort sett treningene inne i hallen. Me har rullert på kven som har hatt ansvar for treningane
og det har fungert bra.

Kurs
Me avholdt introduksjonskurs på våren og høsten for nye ekvipasjer og mange av disse har
fortsatt treningen på tirsdager. Kursene har vært instruert av klubbens egne medlemmer.
Siste helgen i mai kom Tine Johansen til Voss og hadde handlingkurs og i august kom Ina
Himle og hadde viderekomne kurs.

Stevne
Første helga i mai så arrangerte me ilag med Bergen agilityklubb maistevne med stor
suksess. Me kjørte kveldstevne på fredag og full dag lørdag og søndag. Som alltid stiller
klubbens medlemmer velvillig opp for å få stevnet i havn i tillegg til at mange deltakerne
også bidro med hjelp. Det var ingen fra Voss Hundeklubb som deltok dette året.

Annet
Det har vert stor etterspørsel etter agilitykurs og mange har blitt med på treningane i ettertid,
som har gjort at me har blitt ein god gjeng på treningane. Me er også veldig fornøyd med
treningsfasilitetene i hallen.

2. mars 2023
Anne Førde Blom


