
Minnesanteckningar diskussionsmöte klubbens ytor och lokaler 2021-04-28 

 

• Stora stugan – utomhus/under 

Förslag: Utvändig renovering av stugan 

Kort beskrivning av bakgrunden: Stugan är i dåligt skick undertill. Delarna som ligger under 
nya köket är hanterade men resterande del måste också hanteras.  

Diskussion:  

Det finns alternativt till att byta ut det dåliga materialet. Ett alternativ kan vara att använda 
skumbetong (sprutas in i utrymmet) i stället för att behöva byta ut det som finns under, det 
finns bland annat ett företag i Bankeryd som gör detta. En av våra medlemmar har använt 
detta när de byggde, under garaget. 20 cm skumbetong motsvarar 30 cm cellplast och 
materialet har både bra isolerande och ventilerande förmåga. Troligen kommer vi behöva 
70-90 cm i höjd med skumbetong.  

Stugan bör fixas till under innan eventuella förändringar görs av planlösningen inomhus, 
annars riskerar vi att ändå tvingas riva ned väggar m.m i efterhand om vi inte fixar grunden 
först. 

Innan man börjar flytta något ovan golvet bör man ta tag i och fixa golvet, det var så risigt, 
det finns en stor risk att man ändå måste riva ner väggar framöver. 70-90 cm som vi pratar 
om x antal kvadratmeter så det är stora volymer skumbetong. Så gör klart källaren först. 

• Stora stugan – inomhus 

Förslag: Förändra planlösning inomhus.  
Se över möjligheterna att skapa flera större salar i stället, se skissförslag (bild). Se över vilka 
möjligheter som finns att kombinera olika verksamheter i stora stugan, t.ex kurs och café. 

Kort beskrivning av bakgrunden: Med nuvarande planlösning och verksamhet förekommer 
frekvent att kurser störs av att man måste komma åt saker i kontoret, t.ex att andra kurser 
behöver kopiera. Det finns önskemål om att kunna använda stora stugan mer 
ändamålsenligt när man har flera kurser, och vi nu har ett fint kök. Kunna kombinera fler 
kurser och sitta och fika (ej inom kursverksamhet).  

Det är också svårt att ha flera kurser inomhus samtidigt, vilket blir problematiskt exempelvis 
vid dåligt väder. 



 

Diskussion: 

När vi har lägerverksamhet, då använder vi stugan som gemenskapsutrymme men även som 
övernattningsutrymme. Finns bara den enda duschen, där omklädningsrummet finns på 
skissen. Bra om vi har kvar duschmöjligheterna för kommande lägerverksamhet. 

Hur mycket ska vi lägga på stugan om den är dålig, med tanke på att vi diskuterar 
inomhushall också. Vill helst inte att hundduschen försvinner. 

Möjligheten att hålla vissa delar av kursverksamheten inomhus vid dåligt väder är bra, kan vi 
se på den lösningen också. Lilla stugan skulle kunna disponeras om så man bättre kan nyttja 
den för inomhuskurser. Bra om det finns möjlighet att disponera en större yta vid kurser. 

Vi bör tänka på att det är bra om vaktmästaren kan ha kvar sitt kontor med utsikt över 
parkeringen, det är lättare att hålla koll på vilka som är på området då. Däremot går det ju 
snabbt att flytta kopiatorn till annat rum och därmed ta bort det störmomentet vid kurser i 
stora rummet.  

I stora stugan har vi ju pratat om möjligheten att öppna ett Hundcafé nu när vi har bättre 
köksmöjligheter, men då krävs det att man inte stör kursverksamheten. Tänker att det kan 
vara bra att titta vidare på detta, vilka möjligheter vi har att anpassa stora stugan, bättre 
användning av stugan. Men med fokus på mindre åtgärder med tanke på det vi vet om 
konstruktionerna.  

Vi får försöka konkretisera hur vi kan optimera stugans användning. Se vad det kan innebära, 
vad det behövs för frivilliga åtaganden och vad det eventuellt kan kosta, så vi kan ha ett mer 
utvecklat förslag att ta ställning till. Två större lokaler samt möjlighet att ha caféverksamhet 
parallellt med kursverksamhet. 



Upplevs störande att man behöver gå igenom salen för att gå t.ex till styrelserummet. Om 
styrelserummet blir större kan man kanske ha en ingång från hallen, och slipper då gå 
genom stora hallen. Man kan ju börja med det och se hur det fungerar, och om ett sådant 
ingrepp räcker, innan man går vidare och t.ex flyttar kontoret. 

Man behöver inte göra om allt på en och samma gång, utan prioritera och lägga budget för 
olika förslag. Både tävlingssekretariat och kursadministration skulle kanske passa bättre i 
nuvarande agilityrummet. Även styrelserummet kan användas för dessa aktiviteter. 
Nuvarande kontor kan vi fortsatt använda för arkiv m.m.  

I nuläget har vi tre salar till lektioner och möten, bra om vi även i framtiden har tillgång till 
tre salar.  

• Lilla stugan - inomhus 

Förslag: Se över hur lilla stugan kan användas bättre.  

Diskussion:  

Kan man inte göra om lilla stugan och skapa möjligheter med inomhusmatta och utrymme 
för mindre grupper att träna inomhus? Samt möjlighet att kunna vara inne där vid dåligt 
väder vid kurs.  

Träna Hoopers och freestyle inne fungerar inte med de ytor vi kan skapa. Tricks kan fungera 
möjligtvis. Och specialsök. 

Vet att flera använder lilla stugan, till träning av specifika moment. Tror den skulle bli mer 
använd om den stora ytan var ”renare”.  

Möbler som är lätta att ta undan. Avdelare som är möjlig att ta upp och ta ner lätt, för att 
kunna avdela mellan olika kurser. Kan man också fundera på. Underlaget tror vi är 
plastmatta, men kan behöva kompletteras med matta som inte är halkig. 

Det finns plastmattor från Biltema, som gör att det inte blir så halt. De är inte så dyra, ca 100 
kr per m2 skulle kostnaden bli.   

När det gäller lilla stugan finns också en önskan att slå ut lite väggar, för nu är det många 
små rum. För att bättre kunna nyttja hela lilla stugan som inomhushall skulle vi behöva en 
större, friare yta. 

Att slå ut väggar är nog dyrt, mittväggen är troligen bärande, så då måste vi byta takstolar 
eller lägga in en järnbalk. Men vi skulle ju kunna flytta upp styrelsen till lilla stugan, med den 
förvaring som styrelsen behöver. 

Om man ska riva väggar så kan man ju behålla de bärande delarna, ett par pelare mitt i 
kanske inte är ett problem, eftersom det ändå inte blir tillräckligt med plats för 
fartaktiviteter.  



Det finns beslut på att vi kan bekosta en tegelvägg för nosework, har inte kommit upp än. 

Det man framför allt saknar är vatten i lilla stugan, och toalett. För att kunna t.ex fika med 
kursdeltagare och ha övernattningar. 

• Träningsplaner - Hur använder vi våra träningsplaner på bästa sätt? 

Förslag: Att flytta agilityplanen till södra planen.  

Kort beskrivning av bakgrunden till förslaget:  

Den plan som nu nyttjas till agility är inte plan utan lutar kraftigt. Detta är problematiskt 
framför allt ur säkerhetssynpunkt, både för hundar och förare. Ett annat problem är att 
planen på grund av lutningen inte fungerar för tävlingar, varför hinder måste fraktas till och 
från södra planen vid tävlingar.  

Diskussion:  

En av de stora anledningarna är att planen lutar. Promenadstråken går tvärs över 
agilityplanen. Planen kan aldrig användas för tävlingar pga att den inte är plan. Det är även 
svårt att köra ned med bilar på vintern, vilket behövs då många som kör agility kör flera 
hundar, och man inte tränar en hund i taget färdigt utan man tränar ett moment för flera 
hundar och sedan byter man moment och kör samma hundar igen. Därför är det viktigt att 
kunna sätta de hundar som för närvarande inte körs i bil, alternativet är att de sommartid 
sitter uppbundna, men det är inget alternativ vintertid. Med en flytt av agilityplanen till 
södra planen går det att ha bilarna parkerade precis jämte agilitybanan, och därmed enklare 
kunna byta hundar.  

Med dagens agilityplan saknas också möjlighet att ha kurs och egen träning parallellt, det får 
helt enkelt inte plats.  

En permanent uppsatt bana med tävlingsklass skulle också kunna ge klubben en möjlighet 
att få in pengar, det finns många som vill tävla agility. Att ha en bana stående i en veckas tid 
och att folk får boka och betala en slant för att komma och tävla på den uppställda banan 
skulle ge bra intäkter till klubben.  

En agilitybana på plan mark och med permanent uppställda hinder skulle också öka 
tillgängligheten till agility, för de som har funktionsvarianter som gör att den lutande planen 
inte fungerar. 

Vi behöver även ett staket runt banan, för att man ska våga träna med lösa hundar som 
kanske inte är helt säkra med andra hundar = inte går att ha lös med andra. Riktigt gissel 
med att man passerar banan när man kommer från skogen, att det blir mycket spring över 
planen som stör träningen.  

Det finns ytterligare en aspekt med flytt av agilitybanan. Förra sommaren hade vi problem 
med att folk cyklar och går över planen och med skadegörelse. Dyrt att ersätta trasiga 
hinder. Kunde vara bättre att ha hindren närmare stugan, mer bevakat från stugan.  



Det här är en fråga som många som kör agility har pratat om men vi har aldrig lyft den till 
styrelsen innan, så frågan är nog ganska ny. Skaderisken att köra på en lutande plan, hur 
sätter jag balanshindren så att min hund inte skadas. Nybörjare som kör agility tänker nog 
inte på det, och vi har ingen information vid planen om hur man ska ställa hindren. Ska man 
kunna/veta det, eller ska vi som klubb informera om detta? Sen använder många stigen att 
bygga banor på, eftersom det är den delen som inte lutar så mycket. Vi hamnar då mitt i 
vägen för de som går från stigen. Och den delen av planen har mycket rötter och hård mark, 
jag skulle aldrig själv bygga där. Risk att nybörjare inte tänker på det. Många hinder blir 
skadade när vi flyttar dem så mycket fram och tillbaka. Har haft problem i kurserna, ofta vill 
man ha kurser på kvällstid och då vill folk också träna. Man har idag inte möjlighet att träna 
själv om det pågår kurs, på södra plan tror vi att det blir lättare att dela av och ha egen 
träning samtidigt som det pågår kurs.  

Roligt att man tänker nytt, för mig var detta nytt. Jag skulle kunna träna bruks på en plan 
som lutar. Jag tror att det skulle vara mer publikvänligt att ha agility på framsidan. Men ser 
två-tre problem. Tydliga hinder = stöldrisk, lättare att forsla bort dem. Apellplanen, vi kör 
skott alla dagar utom onsdagar. Hur fungerar det med en agilityplan så centralt? Och agility 
låter mycket (hundarna är inte tysta) vilket kan störa andra hundar.  

Är det ett alternativ att flytta agilityn till inhägnande? Nej, den är för blöt och vi får inte ha 
kvar hindren eftersom inhägnaden ska användas till kursverksamhet (alla inriktningar). Vi är 
medvetna om att södra planen också kan vara blöt, men den är inte lika blöt som nuvarande 
agilityplanen. 

Södra plan skulle väl fungera om man delade upp den så både agility och annat fick plats. 
Det känns som att vi inte nyttjar de ytor vi har tillräckligt effektivt.  

Jag har pratat med vaktmästaren om flytt av agility till södra plan och det vi bör tänka på är 
att i och med att planen blir blöt ibland, om man sätter hinder som ska sitta uppe finns en 
risk att planen blir ganska förstörd i och med att hundarna hoppar av på samma ställe hela 
tiden, om hindren sitter uppe permanent. 

Ser inte att det är realistiskt att agility kan få hela söderplan, ni kan få delen mot skogen. 
Man måste kunna ha en valpkurs närmast bilarna. Man får dela av den så inte hela södra 
plan går till agility. Man måste kunna ha någon sorts lättare staket som man kan dela av 
planen med. Skulle vilja testa det, hur fungerar det.  

Den nya planen som ännu inte är gräsbelagd, kan man få den fungerande och torr med 
avrinning, och hägna in den, skulle man kunna använda den biten längs med vägen som 
parkering, är det en plan som skulle kunna vara möjlig för agility, är den tillräckligt stor?  

Skulle man kunna få en plan som är plan och torr vore det bra. Men ska vi hägna in så 
behöver vi ha en yta som är tillräckligt stor för tävlingar. 60 x 40 är minimum för själva 
banan, sen tillkommer plats för sekretariat m.m. 

Stöldrisken lär öka, med synligare hinder men kan kanske motas med inhägnad. Grusplanen 
kan fungera men måste gräsbeläggas. Inhägnaden i anslutning till agilityplanen är för liten. 



En plan yta är prio ett, kan vi jämna av och ut nuvarande agilityplan så skulle det ju också 
fungera, då skulle agilityplanen kunna vara kvar där den är idag.  

När det gäller skotten har det nog ingen betydelse hur nära eller långt bort man är, 
skottberörda reagerar oavsett plan. Grusplanen, där hade vi väl planen att ställa hallen, den 
blir ju då 100 x 40 m, så det räcker ju för agilitytävlingar. Så ska den i stället hägnas in så ska 
det ju vara tillräckligt stor yta. 

Ljudnivån från agility, för hög ljudnivå som man då möter på klubben om man flyttar agilityn 
till södra planen, vi ska sträva efter en lugn miljö när man kommer upp. Och bra att man kan 
bära in hinder i inhägnaden. 

När det gäller ljudnivån bör vi även tänka på hur klubbens grannar kan påverkas om vi flyttar 
agilityplanen till södra planen, eftersom verksamheten då kommer närmare bebyggelsen. 

Valp och unghundskurser är den största verksamheten, viktigt att de får en miljö där de kan 
koncentrera sig.  

Man kanske skulle använda lilla stugan och inhägnaden, hur ska vi fördela detta mellan olika 
behov. Var är det tex bäst att hålla valpkurser, var ska vi fördela dem? Vi har stora ytor men 
ändå upplevs det som trångt. Hur fördelar vi våra verksamheter så vi inte stör varandra och 
använder våra ytor optimalt? 

Om man har en valpkurs i inhägnaden, en fjärdedel fungerar, resten är för blöt. Söderplan 
första biten, nära parkeringen. Apellplan närmast stugan. Det är de platserna vi mest 
använder för valpkurser. 

Viktigt med lugn och ro för valpkurser, inte ett alternativ att dela södra plan mellan agility 
och valpkurs. Men jag kan vara på agilityplanen och hålla valpkurs, vi är inte i behov av en 
plan yta.  

Vilka använder egentligen inhägnaden? Används den mest som rasthage nu, för det var ju 
inte meningen? 

Inhägnaden idag är ett problem, för att den används som rasthage. De hundar som folk 
släpper in inhägnaden, står då i inhägnaden och skäller och gör utfall mot de hundar som 
tränar agility. Inhägnaden används inte så ofta till kursverksamhet, vilket ändå var tanken. 
Även förekommit att de som tränar i inhägnaden blir irriterade på att det låter från 
agilityplanen. Kan det vara därför inhägnaden inte används så mycket? 

Vi hoppas ju på att kunna ha kombinationen med kurs och egen träning samtidigt, det var 
det som var tanken att flytta till södra planen. Pga att det är mycket arbete med att flytta 
hinder blir det mer att vi, när vi håller tävlingar, håller stora tävlingar, snarare än att hålla fler 
men mindre tävlingar. Förslag att vi testar efter en tävling att låta hinder stå kvar och sedan 
utvärderar. 

I dag känns det som att kursverksamheten rör sig på stora ytor på området. Valp- och 
unghundskurser börjar t.ex på södra planen, sen flyttar de och är utanför lilla stugan och 



även in i lilla inhägnaden. Stämmer det att man flyttar plats inom en kurs, för miljöträning? 
Finns det en idé med att ha en dedikerad kursplan? Inhägnaden kan man ju låsa och ge 
instruktörer tillgång till.  

Vilka övriga är i behov av södra planen? 

Egen träning. 

IGP. Ser en risk att det blir ”buskaskydd” om man trängs undan på nuvarande agilityplanen, 
viktigt att vi håller detta öppet och inte gömmer undan det.  

MH, MT i begränsad omfattning, några helger varje halvår. 

Inhägnad har inte varit ett önskemål från oss som instruktörer för agility. Södra planen 
behöver inte hägnas in för agility. Frakt av hinder, att de går sönder, det får klubben räkna 
med om agilityplanen ligger kvar. 

Agilitytävlingarna inbringar mycket pengar och attraherar mycket folk.  

Ljud kring agilityn, på nuvarande agilityplan skulle man kunna ha valpkurser, fixa vägen så 
man kan köra dit med bilar, så blir det en mer ombonad plan för den verksamheten och 
lättare att använda lilla stugan också för den verksamheten.  

Valpkurser på nuvarande agilitybana, om vägen fungerar så man kan köra dit bilarna, och att 
man kan använda lilla stugan. Tar för lång tid att förflytta sig till och från stora stugan. Man 
mister fikamöjligheterna men det kanske går att lösa.  

Tänker att förslaget att prova en månad utifrån något av förslagen och se vad vi tycker inte 
är dumt. 

Förslag: Se över var löptikar får/inte får vara 

Kort beskrivning av bakgrunden till förslaget:  

Klubben har tidigare haft en regel att löptikar inte får vara på apellplanen, detta togs bort för 
ungefär ett år sedan, men det har kommit in önskemål om att ha ett område där man kan 
träna sin unghund och få ett mer ostört område. 

Diskussion:  

Tycker att tidigare lösning är bra, överallt utom apellplanen.  

Ett alternativ till att ha en särskild plan där löptikar inte får vara är att man kan stänga av den 
plan som ska ha tävling en vecka innan, snarare än att ha specifika löptiksplaner.  

Det måste finnas någon plan där löptikar inte förekommer, vissa hanar kan annars inte träna 
någonstans. En plan behöver hållas helt och hållet fri. 



Om vi ska testa och byta plats för agilityplanen, så bör vi även återinföra löptiksförbudet på 
apellplan. Vi har dock tyvärr folk som rör sig i området och på våra planer och de kan gå med 
löptikar överallt. 

• Naturreservatet 

Förslag: Se hur vi kan minska naturreservatets (allmänhetens) påverkan på vår verksamhet 

Kort beskrivning av bakgrunden till förslagen:   

Klubben märker av ett högre tryck på området med många besökare som inte respekterar 
att det är ett klubbområde och att träning med hundar pågår. Det har varit ett antal 
incidenter och påverkar klubbens verksamhet negativt. Med anledning av detta för styrelsen 
olika diskussioner med kommunen.  

Information om redan pågående diskussioner:  

Grillplatsen och sittplatserna vid hunddagiset ska tas bort, JBK ansvarar för detta. 
Kommunen får göra en grillplats vid Utkiken.  

Parkeringen för de som går i naturreservatet, den långsmala delen jämte vägen grusas, vi ska 
kunna nyttja den vid tävling. Detta har kommunen tagit på sig att ordna, de ska även ställa 
dit soptunnor. Kommunala toaletter är på gång (oklart när). 

Hägna in får vi göra, men kan inte få kommunala bidrag för att stötta detta ekonomiskt 
tyvärr.  

Diskussion:  

Önskvärt att skapa en gångpassage vid agilityplanen med skylt att man måste leda cykeln. 
Samt en stor skylt vid svängen att man måste runda området.  

Vi klagar på alla som kommer upp, men det finns ju ingen information om att det är en privat 
förening, att de inte får gå på våra planer m.m finns ju inga skyltar, man kan ju börja med att 
sätta upp skyltar.  

Vi kan ju sätta upp en skylt i 90-graders svängen, med info om verksamhet med lösa hundar 
och vad som gäller.  

Toaletterna bör inte vara placerade i samband med vår stuga, vi bör vara tydliga med var 
naturreservatet börjar och var JBK slutar. Är det verkligen godkänt av oss att de får gå över 
våra planer? 

Tycker vi kan sätta en grind innan agilityplanen.  

JBK-lederna går ju in i naturreservatet, men naturreservatet korsar den blöta delen av 
agilityplanen. Många som väljer att gå över vårt område. 



Man måste inte ha vatten för en riktigt toalett, det räcker med el. En förbränningstoalett 
borde ju kommunen kunna stå för och samtidigt betala vår el.  

Området är ju egentligen inte vårt, andra människor har väl rätt att röra sig på området? 
Rörelsen blir ju också en del av bevakningen. Viktigt hur vi kommunicerar området på 
skyltarna, viktigt att det är positiv anda på skyltarna.  

Viktigt att fokusera på hur vi vill ha det snarare än hur vi inte vill ha det, t ex att vi vill att man 
leder cykeln för att vi tränar med lösa hundar. 

Viktigt att skyltarna är tydliga, att hundarna är lösa. Att folk läser skyltarna är nog tyvärr inte 
realistiskt. Vi bör arbeta med att införa fysiska hinder i stället, så att man tvingas stanna och 
leda cykeln. Vi får stängsla in hur mycket vi vill men det kostar ju pengar. 

Folk har inte rätt att röra sig hur som helst, marken ingår i allemansrätten men det innebär 
inte att man får cykla var man vill, men gå och ströva kan man göra. Om vi hägnar in blir det 
en annan fråga, då måste även de som går gå runt, man kan sätta en vanlig stängseltråd, för 
att markera att det är inhägnat. För att markera att det är ett aktivitetsområde som man inte 
vandrar igenom.  

Sätta stängsel är väl ett tydligt sätt att visa att här är det inte ok att gå/cykla rätt över. Ett lite 
varningens finger, eltrådar kan hundar springa in i, och skada sig, så vi bör inte ha elstängsel.  

Man kan ju sätta upp en enklare avspärrning, som visar att det är avhägnat område. 

Det kanske inte behöver vara så besvärligt att få cyklister att ta en annan väg. Kanske räcker 
med grindar vid öppningen och stockar vid sidan av. Man kanske inte behöver hägna in hela 
planerna utan det kanske räcker med 10 m staket för att hindra cyklister, framför allt 
vägarna som leder in till planerna.  

• Inomhushall 

Förslag: Införskaffa en hall för inomhusträning 

Kort beskrivning av bakgrunden till förslagen:   

Det finns önskemål från klubbmedlemmar att klubbens ska införskaffa en hall för 
inomhusträning och en grupp har utsetts och har tittat vidare på möjligheterna.  

Information om inkommen offert:  

Vi har fått in en offert på en inomhushall med måtten 40 x 60 m, en färdig hall skulle då 
kosta 8 264 tkr. 

 

 



Diskussion:  

En inomhushall riskerar att bli väldigt dyr. Hur mycket vill vi ha en? Hur mycket engagemang 
är medlemmar villiga att lägga ner? Vi behöver ta upp frågan igen, vi behöver förslag och 
idéer och även sponsorer. 

Det var ju ute en enkät till medlemmarna för ett år sedan? Vad gav det underlaget? 

Ca 400 som svarade, ungefär 70 % ville hjälpa till på något sätt, men problemet är ju att vi 
inte har grundplåten som man måste ha om man ska söka pengar t ex från allmänna 
arvsfonden. Finns lite andra idéer som kostar mindre än offerten men som kräver mer 
arbete från medlemmar.  

Vi har även fått in en offert på ett oisolerat ridhus 50 x 100 m. Skulle kosta 3-4 miljoner kr.  
Sen allt eftersom vi har tid och råd skulle vi kunna isolera den inifrån. Torrt och stort, vi kan 
ha tävlingar året runt och isolerar det allt eftersom. Det får ta den tid det tar.  

Behoven och önskemålen finns ju, men det kostar. Så ett alternativ där vi själva bidrar mer är 
nog mer gångbart. 

När vi diskuterat detta med inomhushall innan har vi upplevt att det funnits ett stort 
motstånd på klubben att bygga en hall. Om klubben ska fortsätta driva den här frågan är det 
viktigt att gruppen som arbetar med detta får stöttning. 

Jag tror att det finns önskemål om inomhushall och tittar man utanför Jönköping går 
utvecklingen åt detta hållet, med inomhushallar, det blir en konkurrensfördel/nackdel med 
att ha/inte ha möjlighet till inomhusträning på klubbens område. 

Låter som ett bra alternativ att ha ett billigare alternativ som vi kan bygga vidare på sen allt 
eftersom.  

• Övrigt (förråd, kontainrar,teori ) 

Inkomna förslag: Sätta upp en whiteboard på altanen för att kunna ha teori där. Sittgrupp 
borta vid agilityplanen, utomhusställe med tak, för teori utomhus.  


