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Ordförandens rader….
Först så vill jag tacka för förtroendet att få vara ordförande i Ale Brukshundklubb!
Det är mycket på agendan nu under våren och sommaren, vi ska först och främst
börja med att röja och fixa uppe på klubben, arbetsdag meddelas via hemsidan.
KM:et kommer att vara i samband med vår officiella lydnadstävling den 27 maj,
JUBILEUM!! Vi fyller 30 år i år och ska på något sätt ha en tillställning för våra klubbmedlemmar, när detta blir är under planering. Är det något som DU tycker ska vara
med på ett jubileum så välkommen med förslag till oss i styrelsen, tanken är att vi ska
någon form av öppet hus. Alla idéer mottages.
På SBKs Västra Distrikts årsmöte blev jag invald i Distriktsstyrelsen som suppleant.
Ska bli intressant att se hur det arbetas på distriktsnivå och på FS. Jag ska åka på
kongressen 11-13 maj.
På torsdagskvällarna har vi åter infört att det finns ”Träningsvärdar” som kan till hjälpa
på träningarna och givetvis sätta på en kanna kaffe, så att vi kan ta en fika innan vi
åker hem på kvällen.
Vi ses på Klubben, tillsammans är vi många!
/ Tomas Thillman
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Redaktörens rader….
Så har den återuppstått, Rapporten. Ett tag var det på gång att det skulle bli enbart ett informationsblad då ingen ville ta på sig arbetet med att göra en tidning.
Jag gör ett försök, får se hur mycket tid det kommer att ta. Tid är ju en bristvara,
och förstås vill ingen offra den tid man så väl behöver för att vara tillsammans
med sina fyrbenta vänner och träna och stimulera dem. Men som rätt ny medlem
är det ett bra sätt att lära känna verksamheten. Jag är även suppleant i styrelsen, och det är en bra kombination, då jag kan sammanställa information från
möten osv som då kan förmedlas till alla medlemmar via tidningen.
Från detta nummer gör vi tidningen enbart som pdf, ingen kopiering eller tryckning. Detta för att spara tid och arbete, men också av miljömässiga skäl.
Vet Du något företag som kanske är intresserat av att annonsera? Tipsa mig i så
fall! Nytt är att helårsannonserna kommer att skrivas ut i A4-format för att exponeras på klubben vid tävlingar och kurser. Prislista och information finns på sista
sidan.
Alla bidrag i form av texter och bilder tas förstås tacksamt emot! Jag tycker att
det vore skoj om Rapporten ännu mera speglar det som händer i klubben av
tävlingar, kurser och andra aktiviteter. Så ta fram pennan och kameran, sänd in
bilder och texter på och om er själva, klubbkompisarna och framför allt - på era
duktiga hundar!
/ Anna Frisk
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KLUBBMÄSTERSKAP (KM) i LYDNAD 2012
KM kommer att arrangeras i samband med vår
officiella lydnadstävling söndagen den 27 maj!
Därmed blir klubbmästerskapets resultat officiellt!
2012 års klubbmästare utses som tidigare som tidigare år med en
procentuell beräkning av samtliga Ales ekipage, oavsett klass. Därmed har
alla startande lika möjlighet att bli klubbmästare.
Så sätt igång att börja träna, om ni inte redan gjort det. Vi vill se så
många av Ale BKs ekipage som möjligt!
Klubben bjuder på tårta på under lydnadstävlingen till alla tävlande
och besökande.
Efter tävlingarna blir det lite grillning och trevligt tjöt ;)
Kostnad för grillningen: 50 :- för vuxna och 20:- för barn.
Anmälan till grillningen görs SENAST söndagen den 20/5 till
Erika Bengtsson (erika_boxer@hotmail.com)
Anmälan till lydnadstävlingen görs som vanligt på SBK-tävling!
Alla som tävlar för Ale BK deltar automatiskt i vårt KM.
Hoppas vi ses!

väl mött från Tävlingskommittén för bruks och lydnad

Nu finns vi på Facebook!
Gå med i vår grupp Ale brukshundklubb
Just nu 50 medlemmar!
PS: när du lägger ut viktig info där, glöm inte att
även sända till webmaster birgitta@elgh.net
Och skriva i gästboken på www.alebk.se
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TVÅ TÄVLINGSKOMMITTÉER
Tävlingskommittén för bruks och lydnad består av:
Anki Mossberg (sk)
Tävlingsledare SBK. Har varit medlem i klubben i ca 17 år. Instruktör och testledare MH. Har haft några "sabbatsår" men nu blir det till att ändra på det! Tränar och tävlar med collie i bruks (spår) och lydnad.
Kjell Asplund
Tävlingssekreterare/tävlingsledare SBK. Har varit medlem i klubben i ca 17 år.
Instruktör och testledare MH Tränar och har tävlat med collie i bruks (spår).
Annelie Jakobsson
Har varit medlem i klubben i ca 10 år. Är under utbildning till tävlingssekreterare. Tränar med Aussie (1 år) i bruks (spår) och lydnad. Har tävlat lydnad med
tidigare hund.
Erika Bengtsson
Har varit medlem i klubben i ca 5 år. Har mest varit aktiv de senaste 2-3 åren.
Är under utbildning till tävlingssekreterare Tränar och tävlar sin boxerhane i
bruks (spår) och lydnad.

Tävlingskommittén för Rallylydnad består av:
Birgitta Elgh (sk)
Varit medlem i klubben i 10 år. Tävlingsledare i lydnad, instruktör rally och
allmänlydnad och domare i rallylydnad. Tävlar rallylydnad avancerad klass.
Marie-Louise Segvall
Varit medlem i klubben sedan 3 år. Rallylydnadsinstruktör.
Tävlar rallylydnad mästarklass.
Elisabeth Karlsson
Tävlar rallylydnad mästarklass.
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Ale Brukshundklubb - MÅL för år 2012
Styrelsearbete
 Driva klubbens verksamhet framåt
 Informativa klubbmöten
 Rekrytering till våra kommittéer
 Städdag höst/vår
 ”Tack-för-i-år-kväll” för aktiva funktionärer
 Representera Ale Brukshundklubb på distriktets träffar
 Anordna jubileumsfirande, Ale Brukshundklubb 30 år!
Utbildning för hundägare och instruktörer/funktionärer
 Erbjuda kurser för våra medlemmar
 Erbjuda fortbildning/utbildning för att främja vår kursverksamhet
PR- & infokommittén
 Informationsblad till våra medlemmar
 Annonsera om verksamheten i Ale kuriren
Tävlings/Rally verksamhet
 Genomföra tävlingar och prov
 KM
 Starta en rallykommitté
 Rally i SM
Lägerkommittén
 Anordna läger på sensommar/hösten
 Vara på Ursands camping.
 Förtydliga på vårt utskick om lägrets uppbyggnad
 Göra ”reklam” för lägret till våra medlemmar och på våra kurser.
Festkommittén

Fest i samband med KM och 30-års jubiléet
Rasutveckling mental/utställning - Vilande
Agilitykommittén - vilande
Försvarsmaktshund - vilande
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RESULTAT LYDNADSTÄVLINGEN 24 MARS
Göteborgs Hundarena gav vinnaren i varje klass två timmars gratis träningstid i hallen!

Klass 1 (19 startande)
Domare Benny Svanstedt
1:a: Frida Setherberg (SBK Göteborgsavd.)
med Force Galaxie´s Fairy Bell “Minoo”,
Australian shepherd, 187 p.
2:a: Elise Gustavsen (Trollhättan BHK) med
Apple ”Apple”, Labrador retriever, 186.5 p.
3:a: Madeleine Jagebrant (Lerums BHK) med
Ronja ”Lissie”, Ej stambokförd hos SKK, 181 p.

Klass 2 (9 startande)
Domare: Willy Gustavsson
1:a: Barbro Larsson (Ale BK) med Chess
Player Patek Philippe “Focuz”, Australian
shepherd, 177 p.
2:a: Jonna Eriksson (Göteborg-Mölndal
BHK) med Türingen´s Zolo “Zolo”,
Rottweiler, 175,5 p.
3:a: Caroline Gustafsson
(Borås BK) med Guns & Roses Walk The
Line “Mille”, Shetland sheepdog, 160,5 p.

Klass 3 (4 startande)
Domare: Willy Gustavsson
1:a: Mia Oskarson (Alingsås BHK) med
Mivinna´s Auralux ”Lyxa”, Australian shepherd, 275.5 p.
2:a: Karin Ström (SM Lydnad & Agility) med
Fridlyckans Alma ”Carmen”, Eurasier, 243 p.
3:a: Malin Bugaj (Lerums BHK) med Grand
Lutin Zäpo ”Zäpo”, Beauceron, 236 p.
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Årets tävlingsEKIPAGE 2011
Rallyekipage:
Annette Rydebrink med Falcon
Birgitta Elgh med Wille
Camilla Inghammar med Frasse
Lydnad/bruks
Jonna Ericsson med Zolo
Birgitta Elgh med Sara
Birgitta Elgh med Wille
Årets mest tävlande ekipage:
Birgitta Elgh med Sara

Lägerkommittén
Zophia Lennerstam
Erika Gustavsson
Information via mailutskick, hemsidan och på
Facebook kommer om när och var årets läger arrangeras!

PR- och informationskommittén
Anna Frisk
Information och priser för annonser, se sista sidan
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TÄVLINGSKOMMITTÉERNA INFORMERAR

- Tävlingar 2012 Lydnad:
27 maj Alla klasser KLUBBMÄSTERSKAP! (Domare: Göran Lindqvist)
18 augusti Alla klasser (Domare: Åke Claesson)
17 november Klass 1-3. Inomhus på Göteborgs hundarena.
(Domare: Björn Brocker)

Rally:
28 april Alla klasser (Domare: Birgitta Elgh)
4 augusti Alla Klasser (Domare: Birgitta Elgh)
9 december Alla klasser. Inomhus på Göteborgs hundarena
(Domare: Birgitta Elgh)
Dessutom: 15-16 september. Ale BK står som arrangörsklubb på Rally SM
på Tånga Hed i Vårgårda. Här gäller endast mästarklass.
Anmäler gör du numera via SBK tävling.
Tänk på att respektera anmälningstidens utgång 3 veckor före tävling.
Även betalningen ska vara på vårt konto då.
Tävlingskonto: BG: 325-4976
Vill du vara med och hjälpa till på tävlingarna så kan du höra av dig till
Birgitta på e-post: birgitta@elgh.net

Du vet väl att alla våra tävlingar
Sponsras av:
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TRÄNINGSTÄVLINGAR PÅ ALE BK
Brukslydnad och "lydnadslydnad"
Vi kommer att ha tre tävlingsträningar under våren
Torsdagar är det som gäller -- 12/4 - 10/5 - 31/5
Samling för lottning kl. 19.00
Du väljer tre moment utöver gruppmomenten.
Platsliggning och sittande i grupp gör vi gemensamt
Tandvisning tar vi enskilt för varje ekipage
Skall du tävla nära inpå tävlingsträningen kör vi alla moment om så önskas...
Skotträning 18.15-18.45 för den som vill...
Platsliggning 18.30 (budföring före och efter)

Välkomna!
Bjud in dina träningskompisar!
Gratis för medlemmar och 20 kr för övriga!

Anmälan till Anki Mossberg: anki.mossberg@telia.com
eller på Facebook (Ale Brukshundklubb-gruppen)
Ange gärna vilka moment du vill köra.
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NOTISER
Från och med det här numret kommer
Rapporten att ges ut enbart som pdf.
Den kommer att läggas ut på hemsidan och sändas ut till alla medlemmar
via den e-postadress som finns registrerad i SBK, allt för att spara arbete
och pengar. Det är i linje med hur
många andra brukshundklubbar gör.

Ale Brukshundklubb tackar de båda
domarna i Lydnad den 24 mars 2012
Benny Svanstedt och Willy Gustavsson som efterskänkte sina arvoden till klubben!
Vecka 12 2012 var det en artikel i
AleKuriren om vår klubb, ordföranden Tomas Thillman intervjuades.
Läs artikeln på www.alekuriren.se

Medlemserbjudande från Watercircles Sverige
Teckna en hemförsäkring hos SBKs
nya samarbetspartner WaterCircles
och du får tillägget Hundsmart på
köpet (värde 350:-). Hundsmart är
ett tillägg som är specialanpassat för
dig som är medlem i Svenska Brukshundklubben och ger dig som hundägare ett utökat försäkringsskydd.
Läs mer på
http://www.watercircles.se/
brukshundklubben

Svenska Brukshundklubbens anmälningsavgifter för prov, tävlingar och utställningar höjs
För att arrangörerna inte ska belastas
med ytterligare kostnader
har förbundsstyrelsen (FS) beslutat
att höja samtliga anmälningsavgifter
från och med 2012. Senast en höjning gjordes var i samband med
regelrevideringen 2007.

Spårmark sökes
Vi söker med ljus och lykta efter nya
tänkbara skogsmarker och ängsmarker för våra brukstävlingar och kurser! Har DU mark eller känner någon
som har skogsmark eller ängsmark
som vi kan få låna till t. ex. spårtävlingar/kurser så hör gärna av dig till
tävlingskommittéen!

Fri träning
Fri träning på klubben varje torsdag mellan klockan 18.00-21.00. Torsdagar är
enligt tradition kursfria för att du ska
kunna åka till klubben och träna din
hund. Skotträning kan förekomma mellan 18-19! 18.30 platsliggning med skott.
(om det är några som vill ha det) budföring med skott och/eller utan skott.
19,30 platsliggning utan skott.
Cafeterian är öppen och träningsvärd
finns, se kalendern på www.alebk.se för
datum och vem som är träningsvärd.
Välkommen!
PS: om du vill vara träningsvärd, hör av
dig till Anki.Mossberg@telia.com
13
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Svenska Schäferhundklubben Västra distriktet
Anordnar tävling i

ELIT SPÅR OCH SKYDD
samtliga klasser
12 maj 2012 Elit spår: Domare: Reino Oskarsson/Bengt Hallberg/Ove
Järvholm//Kenth Sandberg.
13 maj 2012 Skydd: Domare: Reino Oskarsson/Arne Persson/Lennart
Segerdahl/Roland Augustsson.
Figuranter: Richard Ljungström/Vakant
Tävlingen är officiell och därmed öppen för samtliga behöriga raser…
Vart: i Romelanda
Anmälan till Magret Selander, Bråta 150, 44092 Romelanda.
Tel 0303-223405, 0705-223405.
E-post: magret.anders@telia.com
Bankgiro: 793-4870
Först till kvarn –
Schäfer ges företräde…
Välkomna!
Vi reserverar oss mot ev domar/figurantändring
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FUNKTIONÄRER SÖKES
RALLYLYDNADSTÄVLING 28 APRIL
&
LYDNADSTÄVLING/
KLUBBMÄSTERSKAP 27 MAJ
Anmälan till Birgitta Elgh (rally):
Birgitta@Elgh.net
och/eller
Anki Mossberg (lydnad/KM):
anki.mossberg@telia.com
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Protokoll från årsmötet 2012-02-19
§1.

Mötets öppnande.
Ordförande Linda Fryckberg öppnade.

§2.

Fastställande av röstlängd.
16 röstberättigande medlemmar var närvarande. Se bifogad medlems-

lista.
§3.

Val av mötesordförande.
Mötet valde Linda Fryckberg till mötesordförande.

§4. Styrelsen anmälan om protokollförare.
Styrelsen hade anmält Anna-Lena Svensson som mötessekreterare.
§5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet.
Kjell Asplund och Lillemor Stridh valdes.
§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7
moment 2.
Alla var införstådda med att beslutsrätt har medlemmar.
§7.

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet godkände utlysningen.

§8.

Fastställande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§9. Anna Frisk kom 17.15, Annette Rydebrink kom 17.20; sammanlagt 18
medlemmar
Genomgång av:
a, styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse för
2011 inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag
från föregående årsmöte,
Mötesordförande läste upp verksamhetsberättelser för det
gångna året; styrelsens, utbildnings-, tävlings-, läger-, pr och
info- och festkommittéerna .
Ordföranden gjorde också en återblick på det gångna årets
(2011) mål och om de uppfyllts.
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b, balans- och resultaträkning och
Ordföranden föredrog balans- och resultaträkning.
c, revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. Allt var i god ordning.
§10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
disposition av vinst eller förlust.
Mötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade att
förra årets resultat, ett överskott på 3225 kr, överförs till kommande års räkning.

§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Mötet besvarade frågan med ja.
§12. Genomgång av styrelsens förslag avseende:
a, mål,
Ordföranden gick igenom målen för 2012.
b, rambudget för år 2012 samt för år 2013,
Ordföranden gick igenom 2012 års budget och prognosen för
2013. Samt informerade om att det varit svårt att ge någon definitiv prognos för framtiden.
c, klubbavgift för år 2013.
Styrelsen föreslog oförändrad klubbavgift enligt följande:
Ordinarie medlem 175 kr (total medlemsavgift 475 kr)
Familjemedlem 125 kr
d, andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt
kan ge konsekvenser för verksamhet och ekonomi.
Inga motioner inkomna.
Mötet hade en diskussion om en bekymrad framtid på Ale BK.
§13. Beslut i ärenden enligt §12.
Mötet beslutade enhälligt att gå på styrelsens förslag enligt §12 a-c.
Enligt §12 d, kom vi fram till att vi på nästa medlemsmöte, den
14 mars, ska ta oss en allvarlig diskussion bland klubbmedlemmarna om hur vi ska forma klubbens framtid.
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§14. Presentation av verksamhetsplan för år 2012.
Verksamhetsplanen är lika som målen 2012.
§15. Birgitta Elgh kom 18.00; sammanlagt 19 medlemmar
Val av styrelsen för år 2012
a, ordförande
Tomas Thillman
b, vice ordförande
Pia Mikkelsen
c, sekreterare
Anna-Lena Svensson
d, kassör
Zophia Lennestam
e, övriga ledamöter
ledamot 1
Sara Nilsson
ledamot 2
Elin Carlsson
ledamot 3
Erika Gustavsson
f, suppleanter med tjänstgöringsordning.
suppleant 1
Lena Helgesson
suppleant 2
Birgitta Elgh
suppleant 3
Anna Frisk
§16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Ordinarie revisorer
Marie-Louise Segvall
Anna Holl Larsson
Suppleanter
Lillemor Stridh
Birgitta Wiland

1 år
2 år
2 år
1 år kvar
2 år
1 år fyllnadsval
2 år
2 år
1 år fyllnadsval
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

§17. Val av valberedning bestående av tre ledamöter varav en
sammanskallande.
Ann Barata (sk)
1 år
Anita Graneström
2 år
Kjell Asplund
1 år fyllnadsval
§18. Beslut om omedelbar justering av §15 till §17.
Mötet beslutade att göra en omedelbar justering av dessa paragrafer.
§19. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under §13.
Inget övrigt att besluta.
§20. Genomgång av handlingar till distriktsårsmötet.
Årsmötet i distriktet är 17 mars. Styrelsen skickar representant(er)
Inget mer gicks igenom av dess handlingar.
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§21. Övriga i förväg anmälda ärenden till diskussion men inte till beslut.
Funktionärer till lydnadstävlingen 24 mars sökes.
§22. Årets tävlingsekipage och årets mest tävlande ekipage.
Rallyekipage:
Annette Rydebrink med Falcon
Birgitta Elgh med Wille
Camilla Inghammar med Frasse
Lydnad/bruks
Jonna Ericsson med Zolo
Birgitta Elgh med Sara
Birgitta Elgh med Wille
Mest tävlande ekipage: Birgitta Elgh med Sara
Grattis allihop!
§23. Avtackning av styrelseledamöter och funktionärer.
Sekreteraren delade ut blomstercheckar med tillhörande ros till
avgående styrelseledamöter och funktionärer.
Linda Fryckberg, ordförande
Ann-Marie Halvorsson, suppleant styrelsen.
Therese Jonasson, revisor.
Annette Rydebrink, tävlingskommittén
Jonna Eriksson, tävlingskommittén.
Marie Bergqvist, lägerkommittén
Jessica Sandström, ledamot.
Anna Holl, utbildningskommittén.
Camilla Inghammar, lägerkommittén.
Tina Wall, webmaster.
Dessa som inte var närvarande kommer att få blomstercheckar
hemskickade.
Styrelsen hade utsett Anna-Lena Svensson till Hedersmedlem i
Ale BK . (Vilket var väldigt överraskande, enligt sekreterarens
alldeles egen notering!)
Tusen, tusen tack!
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Gratulationer framfördes med en vacker blomsteruppsättning till
Anna-Lena Svensson som nyss fyllt 50 år! (Nog med alla uppvaktningar nu! Sekreterares notering!)
Tusen, tusen tack!
§24. Mötet avslutas.
Nya ordföranden Tomas Thillman tog över klubban och tackade
för förtroendet. Han avslutade mötet, 18.40, och bjöd in till smörgåstårta och kaffe.

Älvängen den 26 februari 2012
Linda Fryckberg
Mötesordförande
Justeras:
Kjell Asplund

Anna-Lena Svensson
mötessekreterare
Lillemor Stridh

Distriktsmästerskapet i Lydnad
går av stapeln
lördagen den 12 maj
DM 2012 arrangeras av Lilla Edets BHK,
som hoppas på stor anslutning till en trevlig tävlingsdag.
Sista anmälningsdagen är den 21 april - än finns det gott om plats kvar!
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MEDLEMSFÖRMÅNER
UTÖKAD RABATT PÅ ZOONET
Vi som är medlemmar i Ale BK har från och med nu även 10% på allt foder,
även torrfoder, på ZooNet på Ale Torg. Förut har vi haft 10% enbart på hundrelaterade produkter, inte foder, men från och med nu har vi även rabatt på det.
Ta med medlemskort och ange Ale BK i kassan. Vi har även fått ett specialerbjudande på Hill’s Nature’s Best, kraftigt nedsatta priser endast för klubbens
medlemmar.
Rabatten på Hill’s Nature’s Best är så väl tilltagen att efter ha köpt tre säckar
så har du sparat in till ett års medlemsavgift på klubben!
På allt vi medlemmar handlar på ZooNet och anger Ale BK så går 2% till klubben, detta kan vi utnyttja vid tävlingar, priser mm. Ju mer vi köper desto mer
till klubben i sponsorpriser!
Om du vill veta mer om ZooNet och deras sortiment, se deras hemsida:
www.zoonet.se

ÖVRIGA RABATTER
Danoxi Zoo, Rollsbo Industriområde, Kungälv
10 % på djurtillbehör samt varierande rabatt på alla foder i vår butik
(Gäller vid uppvisande av giltigt medlemskort)
Se hemsida: http://www.danoxi.se/
Alafors Brodyr Design
Jackor, västar, tröjor, handdukar, hund- & hästtäcken, kepsar…
Egen tillverkning av jakttäcken och SBKs Tjänstetecken. För medlemmar i Ale
BK lämnas 10% rabatt på brodyr, se utbud på hemsidan: www.alaforsbrodyr.se
Lödöse Hundcenter
Hundfysioterapeut
Hundmassage – Rehabilitering – Friskvård – Löpband – Kloklippning
Försäljning av hundbäddar, koppel m m
Medlemmar i Ale BK för 10% rabatt på hundprodukter mot uppvisande av
giltigt medlemskort (gäller ej behandlingar)
www.lodosehundcenter.com
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Från medlemsmötet onsdagen den 14 mars 2012
Kallelsen löd:
Ale BK har ca 150 medlemmar och har nyss haft årsmöte med en delvis
ny styrelse. På årsmötet utbröt en diskussion om allvaret i klubben; att vi
faktiskt måste tänka igenom hur vi ska forma klubben. Vi har en jättefin
klubbstuga och en stor appellplan och skogen i närheten – nu måste vi
gemensamt göra något åt situationen. Har Ale BK en framtid för att möta
de förväntningar och utmaningar som en brukshundklubb ska ha?
Hur vill DU att framtiden ska se ut på Ale BK?
Vilken typ av verksamhet vill DU att klubben ska satsa på?
Vilka kommittéer/arbetsgrupper tycker DU att vi ska ha på klubben?
Hur ska klubben gå till väga för att få nya medlemmar till dessa grupper?
Vi vill fortsätta att kunna erbjuda verksamhet men utan engagemang står
vi oss slätt!
Nu vänder vi oss till DIG som är medlem och vi vill ha DINA tankar och
åsikter om klubbens framtid.
Tillsammans är vi starka! – det är faktiskt sant!
Välkommen önskar Styrelsen
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Anteckningar från mötet:
15 medlemmar.
Tomas berättade om träffen med Ale kuriren den 13 mars – reportage
kommer i nästkommande nummer.
Vi diskuterade utifrån frågeställningarna ovan.
Drömmen är att ha ett brett utbud av verksamhet – men vi är inte
där.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna till klubben. Det är viktigt att
vi ser varandra och att ”nya ansikten” känner sig välkomna. Vi
kan vara den ”lilla” klubben som kan ta sig an nybörjare inom
tävlingsverksamheten.
Organiserade torsdagsträningar. Skott kan förekomma 18.15 –
19.00. Platsliggning med skott 18.30, ev budföring. Platsliggning
utan skott 19.30. Att tränings/stugvärd blir mer synlig mha reflexväst. Träningsvärden eller någon annan organiserar platsliggningarna. Sedan ska det finnas möjlighet för en enkel fika.
Kurser är basen i klubben och där måste vi på sikt komma igång.
Tävlingar är också det som vi vill satsa på – dock måste vi se
över antalet tävlingar/år. Problemet har varit att få funktionärer
att ställa upp och brist på utbildade funktionärer. Vi kommer att
anmäla till funktionärsutbildning bl a TS och TLB. Vi måste tillsammans jobba för att skapa ”morötter” för de som vill vara med
och göra det lilla extra i klubben. Vi gav förslag på flera namn
med specialkompetens inom olika områden som kan vara aktuella
att ta kontakt med.
På sikt kommer styrelsen att lägga ut en medlemsenkät via hemsidan
för att kolla av vad medlemmarna vill få ut av klubben.
Utbildning/tävling(delning lydnad/bruks och rally)/fest/läger. Frivilliga anmälde sig att vara med i någon grupp.
Ett förslag kom att koppla vår hemsida till Facebook.
På sikt genom att vi jobbar för en positiv anda och med motivationshöjande ”morötter” bland de som vill hjälpa till – kan vi få fler
myror till stacken!
Pia o Anna-Lena
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN INFORMERAR
Starta en studiecirkel
Är ni några stycken som vill bilda en träningsgrupp?
Eller vill ni lära er mer om något ämne? Tillsammans kan ni starta en
studiecirkel. Ämnet för det ni vill lära er om bestämmer ni själva.
Det behövs inga förkunskaper för att komma igång.
Ledaren utser ni i gruppen.
Varje cirkel ska ha en arbetsplan för vad ni ska göra i cirkeln.
Ni kan själva göra denna plan, eller få hjälp av oss.
Ni måste vara minst tre personer över 13 år – och ni ska träffas minst
tre gånger.
Genom Studiefrämjandet kan ni till exempel få hjälp med
studiematerial och annat praktiskt.
Ta kontakt med oss i utbildningskommittén,
Anna-Lena eller Pia eller direkt till
Studiefrämjandet; Susanne ”Lotta” Werder,
Tel: 0303-19696, 0727-272080.
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Brun hundfästing - nu även i Sverige
Den bruna hundfästingen härstammar från Nordafrika och har tidigare
varit tämligen ovanlig i vårt nordiska klimat. Men i januari i år hittade en
familj bosatta norr om Sundsvall flera fästingar på sin hund, vilket inte är
särskilt vanligt under vinterhalvåret, de skickade fästingarna till SVA
(Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Där kunde det konstateras att det
rörde sig om den bruna hundfästingen.

I Sverige finns det sannolikt ett 20 tal olika arter av fästingar. Vanligast
är dock arten Ixodes ricinus, även kallad just det, "den vanliga fästingen". På Öland, Gotland och i Blekinge finns en annan art; den "röda fästingen" (Haemaphysalis punctata).Till skillnad från våra inhemska fästingar trivs den bruna hundfästingen bäst i vårt inomhusklimat där de
även kan föröka sig. Den tillbringar dessutom upp till 97 procent av sitt
liv utanför sitt värddjur och kan överleva utan blod i upp till 18 månader.
Den håller sig dock i närheten av djuret för att kunna äta sig mätt och på
så sätt fullgöra sin livscykel. Detta innebär att en stor fästingpopulation
kan byggas upp kring en hunds sovplats på bara några få månader. Ytterligare en sak som är speciell för denna fästing är att den mellan sina utvecklingsstadier (larv, nymf och vuxen) kan hålla sig gömd bakom golvlister, i sprickor i väggen och liknande. Så när man väl upptäcker den
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bruna hundfästingen på hunden så är sannolikheten stor
att huset har betydligt fler av
dessa otrevliga invånare.
Den bruna hundfästingen är
smittspridare av bland annat:
Babesia, (Babesia canis är en
blodparasit som skadar de
röda blodkropparna. Några
veckor efter infektionen kan
hunden få allvarlig blodbrist,
feber, mjältförstoring och leverskador.)
Rickettsia (en typ av bakterie
som sätter sig i kroppens vita
blodceller, vilka förstörs under processen. Som resultat
av infektionen förstoras lymfkörtel, lever och mjälte.)
och Ehrlichia (blodsjukdom
som ger viktminskning, feber, matvägran, blödningar och ibland kramper,
blindhet och rörelsestörningar.)
För att bli kvitt denna ohyra krävs regelbundna besök av skadedjurssanerare. Hunden måste dessutom behandlas kontinuerligt, eller omplaceras
under en tid, och noggranna rutiner måste införas för att undvika smitta
till andra hushåll. I undantagsfall kan brun hundfästing bita människa och
katt, men den föredrar hund.
Hur vet man då om det är den bruna hundfästingen som bitit vovven? Ja,
för ett otränat öga kan det vara svårt att se någon direkt skillnad till utseendet från de vanliga fästingar vi har här hemma. Men har du varit utomlands med din hund är risken många gånger större att det är den bruna
hundfästingen. Börjar du dessutom hitta fästingar som kryper omkring
inomhus bakom tv-bänken och det dessutom är januari och 20 minus
ute...då bör du verkligen kontakta SVA för att få saken utredd.
Källa och bilder från SVA
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ALE BRUKSHUNDKLUBB
Våren 2012
Vi har platser kvar på valpkurs och allmänlydnadskurs!


Kortkurs för valpar mellan 3-6 månader

• Kortkurs för unghundar mellan 6-15 månader
(i mån av plats även äldre hundar)
Båda kurserna är på 3 vardagskvällar och en helgdag samt en uppföljningsträff. Kostnad 600 kr. (anmälan direkt till Anki Mossberg på
anki.alebk@telia.com eller på tel 0730-459961)

Mer info på vår hemsida

www.alebk.se
OBS! för att delta i kurser på Ale BK måste du vara medlem i klubben.
Då ingår bl a att du kan vara med på den öppna träningen på torsdagar,
träna när du vill på vår fina träningsplan, utnyttja klubbstugan, delta i
träffar, klubbläger osv.
Alla kursavgifter går till klubbens egna aktiviter.
VÄLKOMMEN!
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STILSTUDIE
I RALLYLYDNAD
Från nybörjarkursen i rallylydnad söndag 15 april 2012.

Birgitta instruerar Ulrika och Sacco. Foto: Patrick Belfrage.

Tre steg bakåt. Fin kontakt! Foto: Patrick Belfrage.
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Lena och Maja i en kontaktövning.
Foto: Anna Frisk.
Till vänster: Lena S och Elisabeth diskuterar rallylydnadens hemligheter. Freja hänger med i samtalet!
Foto: Anna Frisk.

Attans snygg cirkel runt Sacco! Foto: Patrick Belfrage.
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ALE BRUKSHUNDKLUBB
Klubbtidningen ”RAPPORTEN”

UTGIVNINGSPLAN 2012
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr.4
Nr.1, 2013

Manusstopp
20 mars
20 maj
20 augusti
20 november
20 februari, 2013

mitten av april
mitten av juni
mitten av september
mitten av december
mitten av mars

Annonskostnad, lösnr
Sv/v färg
½ sida
200,- 300,1 sida
400,- 500,-

Annonskostnad, 4-nummer
sv/v färg
650,- 1000,1200,- 1500,-

Priserna är angivna inklusive moms.
OBS: Helårsannonsering berättigar till reklamplats på Ale BKs anslagstavla.
PR- och Info-ansvarig ser till att annonserna skrivs ut i A4, plastas in och anslås.
Annonsen ska vara i pdf-format. Annat format sker i överenskommelse mellan
annonsören och PR- & Infoansvarige nedan.
Annonsen skall vara inlämnad senast ovan angivna manusstoppsdatum.
Betalning sker via bankgiro till klubbens konto, och skall vara klubben tillhanda senast
den 1:a utgivningsmånaden. Om betalning ej är klubben tillhanda beslutat datum tas
annonsen bort.

Bankgiro: 325-4935 ALE BRUKSHUNDKLUBB
(märk betalningen ”annons”)
Kontakta PR- & Infokommitténs ansvarige, Anna Frisk, vid frågor och köp av
annonsplats.
Tel: 0723-29 47 17
Mail: loeki@telia.com
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