
Förslag på inhägnat området Linköpings brukshundklubb 

 

Både från medlemmar och ledamöter i styrelsen har det inkommit önskemål om att inhägna ett 
område på Linköpings brukshundklubb.  

Syftet med inhägnaden ska vara att kunna träna hund som behöver en egen yta och att inhägnaden 
ska täcka en så pass stor yta att det går att hålla kurser inom inhägnaden med lös hund. Dessutom 
efterfrågar många en inhägnad bana i rallylydnad fortsättningsklass.  

Ett inhägnat område innebär en del risker. Det finns en risk att inhägnaden används som en rastgård. 
Det finns även en risk att inhägnaden inte kommer att användas om marken i området som inhägnas 
riskerar vara för blöt. Ett exempel på ett sådant blött område är vid smatten vid A-planen. Ytterligare 
en risk är att om en större yta inhägnas vill många vara där samtidigt vilket kan innebära att det är 
svårt att uppfylla det ursprungliga syftet, nämligen att kunna träna hund som behöver egen yta. 
Beroende på vilken yta som inhägnas kan en idag belyst plan för agility få en till större delen annan 
användning än vad den har idag men även i fortsättningen kommer agilityträning ha företräde på 
planen och övriga kurser kommer fortfarande hållas på B-planen.  

För att hantera riskerna planerar styrelsen att inhägna en del av området där marken inte riskerar bli 
för blöt. För att förhindra att inhägnaden blir en rastgård och för att öka tillgängligheten till området 
för alla medlemmar planerar styrelsen att kontinuerligt utvärdera användandet av området. Det kan 
bli aktuellt med lås och/eller ett bokningssystem i förlängningen beroende på hur användandet 
utvecklar sig.  

Styrelsen föreslår att inhägnaden blir en permanent lösning och att materialet är underhållsfritt.  

En majoritet i styrelsen anser att det mest lämpade området att inhägna är agilityplanen bakom 
utbildningslokalen och att hela området inhägnas. Det föreslagna området riskerar inte att bli för 
blött och är upplyst vilket innebär att man kan ha både tävlingar och kurser på området.  

För att få en uppskattning på pris har en medlem konsulterats som inkommit med ett förslag på 
offert. Offerten bygger på en beräkning av ett 1 meter högt stängsel med stolpar runt om med en 
längt på cirka 250 meter runt om.  

Det är av stor vikt att påpeka att detta kostnadsförslag bygger på att ideella krafter hjälper till att 
sätta upp stängslet. Om vi inte kan sätta upp staketet med ideella krafter behöver en högre summa 
avsättas.  

Förslag till beslut: 

- Att avsätta en summa på sammanlagt 20 000 kronor i budgeten där 16 000 kr är beräknad 
kostnad för stängsel och 4 000 kr är beräknad kostnad för oförutsedda utgifter. 
 

- Att inhägna agilityplan bakom utbildningslokalen. 
 

- Att uppdra till styrelsen att kontinuerligt följa upp användandet av det inhägnade området.  

 


