
Nedan finns förslag till hur vi ska gå vidare med underlaget i träningshallen för att skapa en
mer attraktiv träningsyta samt regelbundet underhåll av denna.

Underlag
Förslag 1: fylla på med nuvarande underlag (fibersand). Troligtvis behöver vi endast fylla på
en mindre del.
Kostnad: ca 76,-/ KVM + moms och frakt (prisexempel tagit från Expåra AB i Laholm).
Nackdel: underlaget uppskattas ej av alla. Största nackdelen är att det fastnar grus på
hundarna, kläder/skor, samt träningsmaterial. Kan detta dels bero på undermålig skötsel?
Fördel: påfyllnad av nuvarande underlag innebär mindre arbete med själva påfyllningen än
vid byte av underlag.

Förslag 2: byte av underlag till pinnflis. “Pinnflis är en särsorterad produkt från
sågverksflis. Normalt är pinnflisen 10-20 mm lång och 2-5 mm bred”. Även pinnflis
kräver sand i sig.
Nackdel: vid byte av underlag måste nuvarande underlag tas bort (slängas/säljas?.
observera att detta kan innebära extra kostnad: “Återvinning och miljö: Fibersand innehåller
syntetiska fiber som kan klassas som miljöfarligt avfall. Särskilda åtgärder behöver vidtas vid
avveckling av underlaget”).
Kostnad vid byte (exklusive bortförsel och återvinning av nuvarande underlag): 170kr/kubik
ca 30m³ + frakt 2800kr + moms på allt

Mer information kring olika underlag som används i hästsport samt deras för- och nackdelar
finns här: https://www.tidningenridsport.se/fokus-ratt-svikt-under-hovarna/
http://www.ridbaneservice.se/pinflis/
https://expara.se/

Redskap för skötsel
Både fibersand och pinnflis kräver regelbunden bevattning samt harvning. Det har kunnat
konstateras att vattentrycket i hallen är för svagt för att ha flera spridare igång samtidigt. Vi
saknar i nuläget uppgifter om hur ofta man bör vattna på underlagen. Under
vintermånaderna kommer vattnet hållas avstängt likt idag och man behöver tömma och
lägga undan slangar för att minimera risk för frostskador.

Förslag 1 - bevattning:
2 st Cirkelspridare Fiskars Puls metall (artikelnummer 1023658) sätts i mitten av hallen för
att täcka hela ytan. Dessa körs växelvis.
Nackdel: Spridarna kan upplevas vara i vägen vid träning. Bör flyttas på vid tävling samt
harvning. Alternativet kräver att man tar fram och tillbaka slang vid vart bevattningstillfälle.
Kräver manuellt arbete, svårt att få folk.
Kostnad cirkelspridare: 558kr + frakt gardenstore.se

Förslag 2 - bevattning:
3 st Cirkelspridare Fiskars Puls metall (artikelnummer 1023658) monteras längs var
långsida. Dessa körs växelvis. Vi lägger en tryckimpregnerad planka längs med långsidorna
samt ena kortsidan som fungerar som en skyddande sarg för spridare och slang. En

https://www.tidningenridsport.se/fokus-ratt-svikt-under-hovarna/
http://www.ridbaneservice.se/pinflis/
https://expara.se/


vattenslang läggs ut till var spridare och kopplas till en Gardena Automatic vattenfördelare
(artikelnummer 1197-20) + Gardena Bevattningskontroll Master (1892-28)

Kostnad för vattenfördelare: 698 + frakt på gardenstore.se
Kostnad för dator: 1279 på Hornbach.
Kostnad för extra slang:
Kostnad för sarg: prisexempel Byggmax 45x220 Regel Impregnerad från 89,95 kr /m
Kostnad för cirkelspridare: 1674 + frakt gardenstore.se
Nackdel/Risk: Kräver förberedande arbete och research för inställning av dator. Risk med
automatisk bevattning att det kan gå fel och läcka. (dator drivs med batteri?)
Fördel: All bevattning kan ske per automatik och behöver endast ses över då och då. Kräver
mindre engagemang. Anordning är fast och behöver ej flyttas på vid träning, tävling eller
harvning.

Förslag 3 - bevattning:
Vi köper in en bevattningstraktor.
Fördel:stänger av sig själv
Nackdel: Kräver att någon placerar ut slang samt vagnen, kopplar på slang och startar
vattnet vid vart bevattningstillfälle.Kräver manuellt arbete, svårt att få folk
Kostnad: 1499 kr Kjell och co (Luxorparts Bevattningstraktor Artikelnr: 49071)

Förslag 1 - harvning:
Vi köper in en trädgårdstraktor samt en harv
Prisexempel trädgårdstraktor*:  23 900kr (bensindriven Husqvarna TS 138L)
Prisexempel harv för Husqvarna TS 138L: 7690kr - Obs - funkar denna typ av harv till vårt
underlag?
Kostnad för drivmedel tillkommer.
Fördel: Att välja trädgårdstraktor med klippaggregat gör att vi får fler användningsområden
för den. Kostnad för trädgårdstraktor kan delas med HU om traktor har klippaggregat?
Risk: Vi får in gräsklipp/gräsfrö i hallen om traktorn även används till att klippa gräs?

*är endast ett prisexempel - vid val av trädgårdstraktor behöver man se till
användarvänlighet, drivmedel/laddning och behov av service/underhåll.

Schema för skötsel (harvning)
Anläggningssektorn skapar ett schema för regelbunden harvning - 1 gång per månad. 6 st
ansvariga. Dessa personer undantas städning klubbstuga/lillstuga.

Schema (exempel):

Vecka 1 Fia Olofsson

Vecka 5 Jens Böckman

Vecka 9 Sven Hemmingsson

Vecka 13 Bertil Hemmingsson

Vecka 18 Person 5



Vecka 22 Person 6

Vecka 27 Fia Olofsson

Vecka 31 Jens Böckman

Vecka 35 Sven Hemmingsson

Vecka 40 Bertil Hemingsson

Vecka 44 Person 5

Vecka 48 Person 6


