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Uttalelse til saken

Med 350 medlemmer i alderen 10-80 år er Follo Brukshundklubb en av landets største brukshundklubber og
kanskje også en av de eldste. Vi inspirerer både gamle og unge til aktivitet med hund og tilbyr en rekke aktiviteter
innen lydighet, rallylydighet, brukshundøvelser og agility.
Inntektene til klubben kommer fra medlemskontingent, dugnader, kurs, momskompensasjon og gjennom
grasrotandelen, der medlemmene som kjøper spill gjennom Norsk Tipping har satt oss opp som mottaker.
Styret ser at stadig flere finner veien til klubbens treninger og gleder seg over den framgangen klubbens ekvipasjer
har oppnådd i løpet av året. Både de som vil ha det gøy med sin hund uten høye konkurranseambisjoner, og de
som konkurrerer på ulike nivå. Det er hyggelig å se at flere av våre konkurranseutøvere også i år har hatt mange
fine resultater.
Klubben ser det som viktig å tilrettelegge gode treningsforhold både sommer og vinter for våre medlemmer. I
sommerhalvåret bruker vi gressletten ved Berg gård i Ås og et 80x40m stort område på Syverudfeltet ved
Rostadion på Ås til våre treningsaktiviteter. Klubben leier klubbhus av Ås kommune på Berg. Dette er nå i så dårlig
forfatning at det er ubrukelig for vårt formål.
I vinterhalvåret leier klubben treningstid i Follohallen i Ski.
Klubben trenger et nytt sted for trening. Det jobbes i tillegg langsiktig med å sette opp en treningshall for å bedre
treningsfasilitetene på vinterstid. Klubben har avsatt ca 1 mill kroner til dette formålet, oppspart gjennom mange år
med dugnadsarbeid.
Vi ser at det å ha en aktiv hundeklubb med gode treningsmuligheter i nærområdet er veldig bra for det sosiale
miljøet, både for medlemmer i klubben og for andre som går forbi, stopper opp og ser på hvordan vi jobber med
våre hunder. Breivoll vil i så måte være veldig godt egnet.
Klubbens behov:
?Lager til klubbens arkiver og noe klubbmateriell (ca x 20 m2).
?Tilgang til toalett og minikjøkken for trakting av kaffe.
?Ideelt sett også lokaler med mulighet for å avholde medlemsmøter med 20-30 deltagere.
?Treningsfelt utendørs, med gress eller kunstgress (minimum 80 x 40m), gjerne det dobbelte. Dette bør være
noenlunde plant areale med jevnt underlag. Her setter vi gjerne opp gjerde under trening som kan tas ned mellom
treningene.
?Parkeringsmuligheter i nærheten til ca 20 biler.
?Mulighet for å sette opp en plasthall, ca 30 x 40 m. Denne må kunne settes på flatt underlag.
Vi ser at deler av utearealene på Breivoll vil kunne egne seg for våre aktiviteter. Geografisk ligger det også midt i
vårt «nedslagsfelt». Dersom vi kunne få tilgang på et rom til lagring av nødvendig utstyr og arkiv, samt benytte
felles toalett og evt leie lokaler ved behov til møtevirksomhet vil dette kunne dekke våre behov for hus.
Utearealene til trening vil være tilgjengelig for allmenheten utenom våre treninger slik det også fungerer med våre
treningsfelt på Syverud og Berg i dag.
Vi ønsker å kunne sette opp en plasthall for trening i vinterhalvåret spesielt. Dette er ikke tenkt som et permanent
bygg og er trolig lignende det som står oppført i dag, som tas ned når menigheten flytter fra stedet.

Høringsuttalelse (KF-239) - side 2

