
Beretning for 21/22 – Vallensbæk Agility Sport og Hoopers 

 

Velkommen til årets generalforsamling samt sommerafslutning. 

30 ag kursister + 24 Hoopers kursister – og hvis der var tid, så kunne vi have været flere hoopers kursister, 

men tiden mangler. 

Årets startede hvor Corona stadig spøgte i kulissen – kunne vi starte op eller ej, men vi fik startede op 

sådan ca. midt april måned (planmæssigt). 

31. juli 21, blev DK første OFFICIELLE Hoopers stævnet afviklet her hos VAS – der var pænt med tilmelding, 

når man tænker på datoen, folk havde stadig ferie samt der blev holdt et større rally stævne, som også træk 

folk til. 

Sep. - Gik indendørssæsonen i gang 

Vores indendørs hold, er så godt som muligt fyldt op, ind i mellem, er der 1-2 ledige pladser, som regel 

bliver disse besat når de bliver slået op på Facebook. 

Okt. Fik vi lang om længe holdt agility stævne igen 

Feb., holdt vi igen agility stævne. 

De gl. feltforhindringer samt spring som blev brugt indendørs er solgt og vi har købt nye, som skal bruges til 

vores stævner. 

Er der nogen her i forsamlingen, som kunne bruge vores gl. hjul m. ramme, så er I velkommen til at tage det 

med hjem. 

Ny periode/fremtiden: 

Vi er jo godt i gang her på cirkusgrunden mandag til torsdag + mandag & onsdag i Ringsted (indendørs). 

VAS holdt hoopers stævne i Pinsen, hvor der var godt fyldt op. Alle både begynder og øvet havde mulighed 

for 6 løb, næste år, bliver dette nok 3-4 løb – det blev kåret 5+1 nye hoopers begyndermester og derudover 

blev den første ”Hoopers øvet mester” kåret, Paul/Sanna (Sverige).  Som reglerne, så er det dyrt at holde 

disse stævner. Pinsestævnet, gav omkring de 5000 kr. i overskud – ikke meget når man tænker på, vi ikke i 

år skal betale til DKK for at afvikle et stævne (hvis det var korrekt, så skulle DKK have haft omkring de 7000 

kr.) samt vi ikke aflønner vores hjælper efter DKK Takts, ”men nøjes med” kaffe, wienerbrød, frokost, vand, 

slik. 

Og så bliver der jo allerede arbejdet med indendørssæson i agility, som starter i september og kører til 

marts. 

I sidste vinter, var der desværre ikke muligt at få arrangeret indendørs hoopers. Der arbejdes på sagen til 

den kommende vinter, da der starter en ny stor hal op i Vipperød, hvor der kommer til at være 3 baner af 

20*30 m.. 

De haller som pt, er på Sjælland, bliver også brugt til agility, så de forhindringer skal fjernes og sættes frem 

igen. Dette tager tid og koster ekstra i den tid der skal leje ekstra. 



Agility stævnet i oktober, bliver rykket 14 dage, så det bliver først holdt den 29-30 okt. / og selvfølgelig 

stævne igen i feb. 23. 

Mon ikke der også i sommer 23, bliver afviklet et hoopers stævne her på Cirkusgrunden (eller måske rykket 

på et bedre areal). 

Hvis der skulle sidde 1 ellers 2 personer, som kunne tænke sig at give en nap med at søge sponsorpræmier, 

så er det nu I skal byde ind - ellers retter vent lige til senere til under pkt. evt. 

Slutvis, vil jeg på klubbens vegne ønske Katarina et MEGA stort tillykke, da hun i weekenden blev Danmarks 

første Danmarks Mester i Hoopers for store hunde. 5 hunde fra VAS var tilmeldt og de 4 gik videre til 

finalen. DM blev afviklet bedst af 3 løb, og her var Katarina og Rickie de bedste      

Katarina/Willow blev nr. 2, Marianne/Champ blev nr. 5, Tina/Diva nr. 7 

Og i sammen ombæring, skal det selvfølgelig nævnes at der var 4 små hunde med og 2 gik i finalen, nemlig 

Annette/Aimee og Jytte/JeaJea (hvis jeg husker korrekt), Jytte blev nr. 5 og Annette nr. 10. 


