
INFO TIL NYE MEDLEMMER SOM HAR LYST TIL Å TRENE AGILITY I DBHK  

 

Treninger og treningssteder 

Vi har organiserte treningsgrupper i agility på ettermiddag/kveld hver hverdag, bortsett fra fredager. 

Kveldene er delt i grupper i perioden kl 16/17.30-22.00 (tidspunktene variere for de ulike gruppene). 

Hver gruppe har en gruppeansvarlig, som sitter i agilitykomitéen, og som har oversikt over 

treningstidene og ledige plasser.  

Mandagsgruppa er stort sett for ferske agilityutøvere og de med unge hunder, som har gått 

grunnkurs og videregående kurs eller har tilsvarende ferdigheter. Mandagsgruppa har i 

utgangspunktet instruktør hver gang.  

Onsdags- og Torsdagsgruppa er for de mer drevne ekvipasjene som konkurrerer, og har instruktør 

sjeldnere.  

Tirsdagsgruppa er for de som trener på man-/ons- eller torsdagsgruppene og som konkurrerer eller 

planlegger å konkurrere i nær fremtid. Her er det ikke instruktør, og vi bytter på å planlegge 

kombinasjoner og hjelper hverandre.  

Agility treningene foregår på Ytterkollen idrettspark i Nedre Eiker (april-oktober) og på en privat gård 

i et drivhus i Lier i vintersesongen (medio oktober-første uken i mars). Se veilforklaring mv på 

www.dbhk.no  

Når det ikke er kurs eller andre organiserte aktiviteter, og vi har treningsareal er det fritrening for 

DBHKs aktive agilityutøvere (ev. med gjester). Med aktive agilityutøvere menes utøvere som trener 

på en av de faste gruppene hver uke, ev. etter særlig avklaring med agilitykomitéen. Pr. i dag er dette 

tidene for fritrening:  

• Ytterkollen: På dagtid (før kl 17.30), fredager og i helgene, med unntak av når Ytterkollen Vel 

har St.hans feiring og Mariskomars. 

 

• Drivhuset: Mandager kl 16.00-17.15, onsdag kl 12:00-17.15, torsdag kl 16.00-16.30, fredag kl 

12.00-22.00 og lør/søndag kl 10.00-19.00. Alle biler må være kjørt fra gården senest kl 22:30 

på hverdager og senest kl 19.30 på lørdag/søndag. Tidene i romjulen kan avvike. Vi har en 

egen kalender hvor det fremgår når Drivhuset er reservert utover gruppetreninger (egen 

fane på weben). NB: Det er ikke lov til å kjøre over gårdsplassen, og max hastighet er 20 km/t 

bl.a. pga to løse gårdshunder. 

Vi legger vekt på å ha et godt treningsmiljø/kultur, at alle holder sammen, støtter og hjelper 

hverandre. Agilitytreninger krever normalt en del bygging, rydding og brifing, og det er derfor 

spesielt viktig at du møter presis til trening med ferdig luftet hund. Det gjelder også ev. varslede eller 

avtalte fritreninger. Det er av samme grunn dessuten viktig at alle møter til sine treningsgrupper, selv 

om vi ikke har instruktør. Hvis du pga spesielle omstendigheter ikke har anledning til å møte en gang 

eller blir forsinket, må du melde fra snarest i overensstemmelse med reglene for den gruppen det 

gjelder.  

Ved å følge våre gruppetreninger, får du god kontakt med andre på samme treningsnivå. Fritrening 

og andre arrangement gir mulighet for kontakt på tvers av gruppene. Dette gir også ekstra støtte når 

du skal ut og konkurrere. Vi håper dessuten at du etter hvert vil gå lag for DBHK på konkurranser!  

http://www.dbhk.no/


Betaling 

For å trene agility hos oss må du være medlem i Drammens Brukshundeklubb (DBHK), og ha betalt 

medlemsavgift til NKK og klubben. 

Felles treningsavgift for klubben er for tiden kr 2 000 pr. år og dekker aktivitetene lydighet, rally og 

agility gjennom hele året i Drammen Hundepark, på Ytterkollen og i Drivhuset i Lier. For de som 

ønsker å trene agility med flere hunder tilkommer en tilleggsavgift på kr 500 pr hund. Avgiftene 

følger deg som eier / fører, ikke hunden. 

Betaling for deltagelse på treningsgrupper eller kurs med instruktør, kommer i tillegg. 

Det er bindende påmelding til treningsgrupper pr. kvartal til mandag-, tirsdag, onsdag- og 

torsdagsgruppene. Kostnaden for instruktør fordeles på de som melder seg på. Reglene for kurs 

annonseres i kursinvitasjon.  

Dersom du selv eller hunden blir syk/skadet, eller dere av annen grunn er forhindret fra å møte på 

trening (treningsgrupper, kurs el), refunderes ikke treningsavgift eller betaling til instruktør. Hvis du 

gjentatte ganger ikke møter på trening eller kommer for sent, vil din plass på treningsgruppen(e) bli 

tatt opp til vurdering i Agilitykomitéen og det kan resultere i at du mister plassen. 

 

Dugnad mv 

En klubb som vår drives på frivillig basis og det medfører at alle må gjøre en innsats for fellesskapet. 

Arbeidsoppgavene er varierte, og du finner sikkert noe som du kan bidra med. Klubben drives etter 

demokratiske prinsipper og alle medlemmer har mulighet til å delta i utviklingen og styringen av 

klubben.  

I tillegg krever vi dugnadsinnsats på vårt felles store stevne andre helgen i mars hvert år – 

Hundefestivalen, som neste år er 06-08.03.2020. I agility har vi også dugnad når vi flytter inn og ut av 

hhv. Drivhuset i Lier og Ytterkollen, og når vi arrangerer uoffisielle stevner, klubbmesterskap mv.  

 

Mer informasjon mv 

Det er alltid mye informasjon på DBHK sine Facebook sider, og alle anbefales å være medlem der og 

følge jevnlig med. Alle treningsgruppene i agility har egne Facebook sider, i tillegg til DBHK Agility 

som er felles for alle som trener agility i klubben. Her legger vi ut generell informasjon, invitasjoner til 

klubbmesterskap, kurs mv. I tillegg er det mange som også her legger ut når de har planer å fritrene, 

som en informasjon og ev. invitasjon til andre. Dessuten har alle lagene egne Facebook sider (Small, 

Medium og Large).  

Som ny, vil det naturlig nok ta litt tid før du skjønner hvordan alt fungerer. Så spør gjerne din 

gruppeansvarlige, noen andre i agiltykomitéen eller noen du trener sammen med.  

Også hjelper det mye å lese denne orienteringen godt, i tillegg til dokumentene Retningslinjer for 

agility trening og konkurranser i DBHK og Treningsregler for Drivhuset og som finnes på 

http://www.dbhk.no/agility/treningstider-for-agility/.  

Velkommen!  
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