
VELKOMMEN TIL AGILLITYTRENINGER  

 

Treningsansvarlige: Rita Solberg, Siw Gjesdal og Ruth Vareberg. 

 

Trenings kontingent: 

• Halvt år: 

• Fra Januar til Juni og fra August til Desember. 

• 400 medl. 600 ikke medl. til kontonummer: 

3201.07.25134. Merkes agillity vår eller høst og navn 

• Tilgang på mandagstreningene 

• Tilgang på banen ellers i uken for videregående ekvipasjer 

• Så sant banen er ledig 

• Skriv deg opp på egen liste når du trener alene 

• Enkeltbetalinger pr. gang: medlemmer 50 kr. Og ikke 

medlemmer kr 60. 

• Har bare anledning til å trene på fellestreninger 

• Vipps til Rita Solberg (vis godkjent betaling) 

• Kontant til treningsansvarlig, har ikke veksel 

 

Klubbkonkurranser:  

• Nybegynner og videregående 

• Vår egen Lisbett Austrått er dommer.  

• Åpen for alle som trener hos oss.  

• Alle møter 17.30  



• Alle er med på å bygge bane og rydder etterpå  

• Klubbmester i Agillity for Spaniel og for alle andre raser 

 

 

Treninger: 

• Nybegynnere: kl 17.30 – 18.30 Kan endres alt etter hvor mange 

vi er. 

• Andre: kl. 18.30 og til vi er ferdige 

• Nybegynnere får oppfølging – videregående får oppfølging 

første runde 

• Ved for dårlig vær, avlyser vi treningen inntil samme dag. Følg 

med på fb siden vår: Agillity på forus, NSK Rogaland før du 

reiser, spesielt i månedene november – mars. 

• Alle blir med å bygger baner/rydder inn utstyr 

• Følg med på din tur i treningskøen – er du ikke der, så trener 

neste i køen 

• Varm opp hunden og deg selv, for å unngå skader 

 

Trening med instruktør Isabell Simonsen: 

• Noen Torsdager vil bli satt opp. 

• Annonseres på facebook siden vår: Agillity på forus, NSK, 

Rogaland. 

• Påmelding da det er begrenset deltakerantall. 

• Egne priser gjelder til ekstern instuktør. 

 



Oppførsel på området: 

• Parker bilene på grusen foran rundballene. 

• Ta all hundedritt opp -og hjem! Det er ingen søppeldunk. 

• Ta hensyn til hestene – å la de være i fred. 

• Ha hundene under kontroll utenfor inngjerdet område 

• Bruk banen og utstyret med respekt  

• Luft hundene godt, så vi unngår at hundene går på do inne på 

området. 

• Bli med å ta inn alt agillity utstyr som er brukt under trening. 

• Se etter at alt lys er slukket og alle grinder er låst om du forlater 

området sist. 

• Ta hensyn til alle som ferdes forbi banen. 

• Om det er noe galt, eller noe du lurer på – ring Rita 51883596 

eller Siw 90844181. 

 

 

 



 

AGILLITY TRENING 

Norsk Spaniel Klubb – avd. Rogaland 

 

Når du kommer på trening, så skriv deg opp på denne treningslista. 

Det koster 400 kr pr. halvår for medlemmer og 600 for ikke medlemmer å være 

med på alle treningene (jan-Juni & August-Desember) (kontonummer: 
3201.07.25134) 

Droppinn kr 50,- for medlemmer og 60 for ikke medlemmer. Vips Rita Solberg 

eller betal kontant til treningsansvarlig, har ikke veksel. 

Du trenger ikke å være medlem i Norsk Spaniel Klubb, avd. Rogaland for å være 

med å trene hos oss. Men du må ha en «snill og omgjengelig» hund. 

 

Dato: ………………………2018 

Treningsansvarlig:……………………………………………………………………… 

Nr Navn Treningspass Droppinn 
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2    
3    

4    

5    
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7    
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9    
10    
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12    
13    

 

 



 

 

Dato Ansvarlig for treningen 

8. januar Siw 

15. Januar Rita 

22. Januar Siw 

29. Januar Rita 

  

5. Februar Siw 

12. Februar Rita 

19. Februar Siw 

26. Februar Rita 

  

5. Mars Siw 

12. Mars Rita 

19. Mars Klubb konkurranse kl. 17.30 

26. Mars Ruth 

  

9. April Siw 

16. April Rita 

23. April Klubb konkurranse kl. 17.30 

30. April Siw 

  
7. Mai Rita 

14. Mai Klubb konkurranse kl 17.30 

28. Mai Ruth 

  

4. Juni Siw 

11. Juni Ruth 

18. Juni Klubb konkurranse kl. 17.30 

25. Juni Sommer avslutning kl 17.30 

 

 

 

 

 


