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Ordförandens rader….
MIDSOMMAR OCH SOL!!!!!
NÄ, inte sol så långt ögat kan blicka. Känns ganska så meningslöst att gå ut och lära de små
och spåra, kanske satsa att söka lik i vatten. Behöver endast något dött, vatten finns tillräckligt
på åkrarna.
Riktigt så illa är det nog inte, jag har hunnit göra ett BH – Prov (behörighetsprov för att tävla
IPO: skydd) med Rapport’s Rekyl med godkänt resultat. Nu så tränar vi på för att under hösten
tävla i IPO 1.
Under sommaren och fram till 29:e september så
slutför jag min utbildning som Skydds-figurant i
Svenskbrukset på Vänersborgs Brukshundklubb.
”Slutprov 29:e September”.
Jag hoppas att alla får en skön sommar (det som är
kvar) och att ni även kommer till klubben
på träningen på torsdagar, och den öppna
Rallyträningen som ska vara under sommaren.
Glöm inte SM i Bruks som går på Axvallatravet i sommar och även SSM i Romelanda
(Schäfer-SM Svenskbruks- och Lydnad) 7 & 8 Juli.
Med vänlig hälsning
Tomas & Rekyl
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Redaktörens rader….
Äntligen sommar och värme. När jag skriver det här befinner jag mig i Hälsingland, där det tack och lov är ovanligt ännu så länge med fästingar. Men det finns
andra betydligt större djur att se upp med; för några dagar sedan siktades det en
björn inte långt från mitt föräldrahem, där jag är just nu. Laika, min gamla tik,
som är en väldigt klok och mycket bestämd dam, vill inte alls gå åt det hållet på
våra promenader. Trots att hon varken läser Ljusdals-Posten eller får information
via mobiltelefon. Hon litar på sin egen nos istället!
Det här numret av Rapporten är försenat av olika anledningar. Sådant som man
inte rår över. Tråkigt för er som hade velat vara med på första tillfällena med träningsgruppen i Rallylydnad, om ni inte har uppmärksammat det på annat sätt
(separat utskick har gjorts), men det är bara att komma, ingen föranmälan. Även
du som kanske inte har prövat på Rally förut, kom och få en introduktion och se
om det är något för dig! Se vilka dagar och tider inne i tidningen.
Ett bra sätt att komma in i gemenskapen i klubben är att hjälpa till på tävlingar.
Det är väldigt skoj att t ex skriva protokoll och jobba i sekretariatet, man lär sig
massor. Eller stå i köket och ”Tjôta”! Och ta chansen att gå en kurs för att bli
tävlingssekreterare eller hjälp till på en valpkurs i höst. Det är ett roligt gäng som
utgör ”kärntruppen”, kom med du också, jag tror inte att du ångrar dig!
Vet Du något företag som kanske är intresserat av att annonsera? Tipsa mig i så
fall! Prislista och information finns på sista sidan.
Och kom ihåg - alla bidrag i form av texter och bilder tas tacksamt emot!
/ Anna Frisk
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KLUBBMÄSTERSKAPET i LYDNAD 2012
Den 27 maj hade vi lydnadstävling och Klubbmästerskap.
Domare var Göran Lindqvist.
Det var nog den hittills varmaste dagen i år och många hundar (och mattar/
hussar) var nog lite påverkade av värmen. Resultaten från tävlingen hittar du
på Ale BKs hemsida!
Klubben, som firar 30 år i år, bjöd på god tårta på under lydnadstävlingen
till alla tävlande och besökande.

Klubbmästare i lydnad 2012 blev Anki Mossberg med Mynta!

Resultaten hittar du här

Nästa lydnadstävling blir lördagen 18/8
Lydnadsklass I-Elit
Anmäler dig gör du på SBK tävling
Vill du ha hjälp med att skaffa dig ett tävlingskonto så hör av dig till
tävlingskommittén!
Den 17 november har vi årets sista lydnadstävling - klass I och II
Då håller vi till på Göteborgs hundarena (inomhus)
Hoppas vi ses!

väl mött från Tävlingskommittén för bruks och lydnad
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Kurs för Diana Ljungström
Den 9/6 hade vi Diana Ljungström på klubben för att drilla våra
tävlingsekipage.
En mycket uppskattad dag som vi hoppas på repris framöver…
De som deltog som ekipage var:
Elin & Nemo
Lillemor & Sandie
Anki & Doris
Fatima & My
Lena H & Sigge
Tomas & Rekyl
plus en skara åhörare…

Vi skickar ett STORT GRATTIS till Diana med Zakk som kom på en
hedrande 3:e plats i lydnads SM!!
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Bilder från ”Diana-dagen”

Diana och Lena Helgesson med Sigge. Till höger: Elin Carlsson med Nemo.

Ovan: Diana och
Tomas Thillman med
Rekyl.
Till vänster: Diana och
Fatima med My.

Foton:
Annelie Jacobsson
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Utdrag ur klubbens gästbok om ”Dianadagen”:

 Anna-Lena 2012-06-10 13:13:45
Vilken kul dag vi hade igår på lydnadsdagen med Diana! Det kan ju egentligen inte bli annat än bra med Diana Ljungström som instruktör - så inspirerande och rolig. Jag är helnöjd med dagen och har mycket att ta till mig att vi dessutom hade så tur med vädret är ju bara bonus! /Anna-Lena
 Lena 2012-06-10 19:45:19
Tack alla för den fantastiska Diana-dagen! Mycket lärorikt! Ska aldrig
värma upp med fritt följ mer!! Hm... Ett speciellt tack till Anki och Kjell,
Annelie och Anna-Lena för den goda maten, de goda bakverken och för allt
arbete Ni har lagt ner för att få till den här dagen! Tack än en gång!
 Anki & Kjell 2012-06-11 00:23:05
Ja en härlig dag blev det :) Diana är en person som sprider mycket positiv
energi!
Man glömmer lätt hur viktigt det är med peppning vid ingång, mellan momenten, förberedelser, uthållighet och kanske framför allt... att tala om för
sin hund hur duktig den är på "rätt" sätt :o) Nu håller vi tummarna för
henne & Zakk på SM till helgen!
Och slutligen, ett svar från Diana:

 TACK alla deltagare på min kurs och för de fina orden i denna GB!
Nu hoppas jag att ni alla tränar på med era härliga hundar, för vem vet...
en dag kanske jag kommer och kolla er! *ler*
Ha en riktigt trevlig sommar! Hälsningar Diana
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ALE BRUKSHUNDKLUBB
HÖSTEN 2012
Vi har platser kvar på valpkurs och allmänlydnadskurs!


Valpkurs 8 ggr. Valpar 3-6 månader
Startar 21 augusti kl 18.30-20.00

• Unghunds-/fortsättningskurs i Allmänlydnad 8 ggr
Hundar 7 månader och äldre. Inget krav på förkunskaper.
Startar 9 september kl 10.00-12.00
Kostnad 700 kr

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!

Lilla Edets BK har platser kvar på en
APELLKURS
Start måndag 27/8-12. Inträdesprov.
Anmäl senast 15/8 via klubbens hemsida www.lebhk.se
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FUNKTIONÄRER SÖKES
Vi önskar alla våra medlemmar en SKÖN SOMMAR!
Nu är det snart dax igen, tiden går fort.
Den 18/8 ska vi ha lydnadstävling igen, då behöver vi som vanligt funktionärer som ställer upp och hjälper till med lite av varje.
Skrivare och kökspersonal och ev. någon som hjälper till och ser
och lär i sekretariatet... samt om någon även kan ställa upp som
tävlingsledare i någon klass också.
Först till kvarn...;-)
//Annelie
briardgalba@hotmail.com
Jag spinner på Annelies inbjudan och önskar mig funktionärer till
rallytävlingen 4 augusti. Den kommer att bli ganska stor och vi
behöver mkt folk. Fler av er som gått utbildningarna för rallyskrivare och sekreterare kanske kan vara med denna tävling?
Köket, sekretariatet, parkering och planen behöver hjälp även av
er som inte har specifik rallyutbildning.
Säger som Annelie, "Först till kvarn..."
Hälsn
Birgitta
birgitta@elgh.net
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Välkomna till SM i rallylydnad 2012
Hjärtligt välkomna till rallylydnadens första officiella SM. Vi kommer att tävla på
Tånga Hed som ligger i Vårgårda kommun utefter E 20 mellan Alingsås och Vara
kommun.
Vårt SM kommer att genomföras på Kanonplanen som ligger i centrum av
anläggningen.
Tävlingarna planeras och genomförs tillsammans med SM för räddningshundar
samt mästerskapstävlingar för patrullhundar.
Rankinglistan finns på www.sbktavling.se under flikarna Resultat, SM-kval och
Rallylydnad.
Arrangör SBK Västra distriktet, arrangerande klubb för rallylydnaden Ale BK
hälsar er varmt välkomna till SM:et och vi kommer att göra vårt yttersta för att
ni ska trivas och få en riktigt bra helg tillsammans med oss. Förhoppningsvis så
kommer även familj och nära vänner att heja på och även dom är varmt välkomna.
Vi ses på Tånga Hed
Jan Johansson
SM-generalen rallylydnad.

Anmälan till SM (OBS: endast mästarklass) sker via SBK-tävling. Anmälningsavgiften är 400 kronor och ska vara insatt på SBK Västra distriktets plusgiro
529809-6 senast 16 juli.
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FRÅN RALLYTÄVLINGEN 28 APRIL

Innan första start på rallytävlingen. Foto: Anette Lindgren.

Vår tävling i Rallylydnad gick av stapeln den 28 april, i strålande vårväder. Trots att det
regnat ymnigt i flera dagar innan så var tävlingsplanen skapligt torr. Hela 138 ekipage
hade anmält sig, men till start kom 111 stycken.
En av de tävlande, Anette Lindgren, skrev så här.
Bonusbilder på hur klubben pyntat i skogen så att det var fint för gästande ekipage :)
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Alla fyra av våra hundar var helt ystra efter att ha ”hållit sig i skinnet” hela förmiddagen så dom for som skållade troll i skogen, Malte toppade promenaden med att ramla
i ån så han blev dyngsur. Hunden som strax innan hade protesterat mot att behöva sitta
på en blöt gräsmatta... Bifogar före- och efterbild, så kan det gå! :D
Hälsningar Anette Lindgren

Annelie fixar i köket! Foto: Sara Nilsson
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Kjell håller koll på de tävlande. Foto:
Sara Nilsson.

Carmen håller koll på konkurrensen Foto: Karin Ström
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Mästarnas mästare! Britt med Menja. Foto: Sara Nilsson.

Britt Ohlsson från Stenungsunds BK vann mästarklassen med 97 p med sin Finska
Lapphundstik Niehkos Menja. Tvåa med 87 p kom Karin Johansson, Borås BK,
med Border Collien Spike, och trea med 77 p kom Margareta Löfgren, Motala
Brukshundklubb, med tollaren Trubbel.
Alla resultat finns på klubbens hemsida på den här länken
Tack alla som hjälpte till att göra tävlingen så lyckad!

Tävlingen sponsrades av:
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TÄVLINGSKOMMITTÉERNA INFORMERAR

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

Rally:
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. (se mer på sid 11)
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 (rally) och till Anneli på e-post:
briardgalba@hotmail.com (lydnad)

Du vet väl att alla våra tävlingar
Sponsras av:
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TRÄNINGSTÄVLINGAR PÅ ALE BK
Brukslydnad och "lydnadslydnad"
Torsdag den 30 augusti
samling/lottning kl. 19.00!
OBS! Skott kan förekomma mellan 18.15-18.45…

Lördag den 13 oktober
samling/lottning kl. 11.00!
OBS! Skott kan förekomma mellan 10.15-10.45…

Du bestämmer själv om du vill köra hela klassen eller
vissa moment…
Vi börjar med platsliggning, tandvisning & sitt i grupp.
Hjärtligt Välkomna!
OBS! Anmälan till: anki.mossberg@telia.com
(meddela vilken klass du vill ”tävla” i)
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NOTISER
Sponsring

KÖK/vatten

Tack Ica Kvantum, Ale torg, för sponsring till vår klubb i form av fina koppel
och halsband!
Det blir fina vinster till våra tävlingar!

Efter en del samtal med Miljönämnden
på Ale kommun så kommer vår vattenanläggning att avregistreras för vattenprover, tillfälliga prov kan dock förekomma.

Registrera din mailadress hos SBK
Vid en genomgång av medlemsregistret
är det fortfarande många som inte har sin
mailadress registrerad.
Klubben skickar ut info emellanåt som
inte alltid kommer ut på hemsidan. Vi
skickar även vår klubbtidning via mail.
Man kan gå in på "medlem online" på
SBK och ändra sina medlemsuppgifter.
Är det krångel hjälper vi gärna till. Maila
dina uppgifter till sekreterare@alebk.se

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
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Kommunen har även gått med på att om
vi utöver våra tävlingar endast serverar
medlemmar fika/macka så undantas vi
från de höga krav vi har haft de senaste
åren på köket.

Ale BKs läger inställt i år
Det traditionella träningslägret på
Ursands camping i Vänersborg måste
ställas in i år. Anledningen är att det inte
finns någon lämplig helg tillgänglig på
grund av våra egna tävlingar och andra
aktiviter, samt att Fia och Erika i lägerkommittén inte kan delta alla helger på
grund av jobb. Och sen stänger campingen...
Vi laddar för nästa år istället!
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Träningsgrupp i rallylydnad på Ale BK
Inbjudan till en träningsgrupp i rallylydnad under sommaren 2012!

Förhoppningsvis lite varmare än så här! Foto: Anna Frisk

Klubbstugan är öppen från och med klockan 19.00. Kom och träna rallylydnad på den
nivå du är! Vi träffas och tränar på moment. Vi hjälps åt och alla får chans att träna på
den nivå de befinner sig och behöver. Därefter bygger vi banor och tränar på dessa tillsammans. Banritningar och skyltar till alla klasser finns att tillgå.
För att delta behöver du vara med i SBK. Gratis för medlemmar i Ale BK. Andra betalar
20 kr per tillfälle.
Vi kör följande datum under sommaren:
Måndag 2/7
Måndag 9/7
Onsdag 18/7
Onsdag 25/7 OBS: kl 18.30 Träningstävling! föranmälan senast fredag 20/7
Onsdag 1/8
Onsdag 8/8
Måndag 13/8
Vid frågor kontakta Elin Carlsson på telefon 073 625 89 91
Eller maila till Elin på dbw350@hotmail.com
Välkomna!
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FUNKTIONÄRER SÖKES
RALLYLYDNADSTÄVLING 4 AUGUSTI
&
LYDNADSTÄVLING 18 AUGUSTI
Anmälan till Birgitta Elgh (rally):
Birgitta@Elgh.net
och/eller
Annelie Jacobsson (lydnad):
briardgalba@hotmail.com
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 I ljusa rymliga lokaler erbjuder vi den moderna djurklinikens kvalificerade
medicinska vård och kirurgi. Hos oss får ditt djur professionell vård på ett
personligt och omsorgsfullt sätt.
 Lördagsöppet varje vecka!
 Vi vårdar dygnet runt. Även nattetid finns legitimerad personal på plats.
 Vi tar emot akuta såväl som bokade fall.

Din nya smådjursklinik • www.aleveterinaren.se
Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80
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Vanligaste hundnamnen i dag
Tikar
1. Molly
2. Bella
3. Elsa
4. Alice
5. Wilma
6. Doris
7. Sally
8. Stella
9. Freja
10. Selma

Hanar
1. Charlie
2. Bamse
3. Ludde
4. Sigge
5. Ozzy
6. Bosse
7. Rocky
8. Malte
9. Zorro
10. Max

Gina har det skönt! Foto: Evelyn Saart

Källa: Agrias hemsida.
Vill du läsa hela topplistan med de 100 vanligaste hundnamnen –
klicka här
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Mobil veterinärklinik
Brukar du och din hund semestra på campingplatser på västkusten?
Då kan du andas ut om du är en sådan person som gärna har nära till
veterinären.
I sommar kommer det att finnas en mobil veterinärklinik som åker
runt på västkustens campingplatser. Man har specialutrustat en husbil
och kan på det viset ta emot såväl hundar som katter.
Veterinärbussen rullar runt från måndag till fredag under perioden 28
juni till 17 augusti, från Halmstad i söder till Strömstad i norr. Det är
företaget Vettris som ordnar detta och ett fullständigt körschema
finns på deras hemsida: www.vettris.se
Vettris vill göra djursjukvården mer tillgänglig och kommer att starta
ett femtiotal primärvårdskliniker över landet. Vettris ägs till 75% av
Braganza som är ägare till Arkens zoobutiker och till 25% av Blå
Stjärnans djursjukhus i Göteborg.
Så här långt har Vettris öppnat kliniker i Mölndal och Kungsbacka,
efter sommaren öppnas kliniker i Falun och Sundsvall.

Källa: Göteborgsposten
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INBJUDAN
Ni missar väl inte höstens stortävling på GMBK helgen 14-16:e september?
Fredag 14/9 - Lydnad klass I, II, III & Elit
Lördag 15/9 - Spår Elit / DM
Lördag 15/9 - Rapport Elit / DM
+ lägre & högreklass rapport
Söndag 16/9 - Sök Elit / DM
+ lägre & högreklass i sök.
Söndag 16/9 - Spår Elit
Fina priser att vinna som hundbur från Mim, Biabäddar, kläder från Lundhags,
Chevalier, Five Seasons, Pinewood, Arrak Out Door, hundprodukter från
Out-n-out, Mach + mycket, mycket mer.
För mer information om tävlingen & boende se tävlingens hemsida:
http://grandprix.sbk-gmbk.se/

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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Ginas betraktelser
Hej på er!
Sedan vi hördes sist har jag fyllt 10
år. Trodde att det skulle bli stor uppvaktning med mumsiga ben och annat hundgott. Ja, jag fick ju ett litet
paket att öppna på morgonen. Matte
åkte iväg som vanligt till arbetet.
Tycker att det skulle finnas något
som heter "Ledigt för uppvaktning av hund". Kvällen kunde hon i alla fall vikt
åt mig. Men nejdå, hon satte sig i bilen på nytt och gav sig av utan mig. Taskmört! Hennes kusins dotter fyller år på samma dag som mig, 18 maj. Kunde
hon inte valt en annan dag att födas på? Eller kunde inte min mamma Porto
Terra knipit igen så jag fick min egen födelsedag? Jag fick hjortkött av mormor
till min födelsedagsmiddag. Kanske skall jag påpeka att tvåbeningarna behöll
de bästa bitarna själva?
Matte köper sällan något till min födelsedag eller till jul. Hon säger att jag inte
förstår mig på paketen så det spelar ingen roll.
Hennes förra hund, en norsk buhund, älskade jul med tomte och paket. Det började redan när granen kläddes och klapparna lades under julgranen. Då vaktade
hon paketen så att ingen skulle ta dem. Säkert försökte hon också lista ut om det
fanns något där till henne. Kan jag säga att jag gjort! Men hon rörde aldrig något själv, smart hund! När så julklappsutdelningen började följde hon intresserat med och väntade snällt på sin tur. När alla paket var utdelade så ville hon ha
hjälp att öppna dem och kartongerna ställdes under bokhyllan i vardagsrummet.
Så när hon var sugen på något gott så gick hon och hämtade familjen och sade
vad hon ville ha. Tog aldrig själv fastän baren var öppen.
Jag tyckte att tomten var lite läskig även om den luktade matte och varför skulle
man sitta fint och vänta på något inslaget i papper?
En något sen morgon i slutet av maj börjades det igen. Att jag aldrig lär mig att
matte inte kan stanna hemma hos mig. Stora resväskan hade stått framme i vardagsrummet i några dagar och matte hade sprungit runt med klädtrasor som hon
packade ner i den. Men inte packade hon ner Gina inte. Dagen innan hon skulle
åka var hon i Alingsås och besiktade bilen. Där hade hon köpt en stoor påse
28

med levergodis till mig och hårfärgningsmedel till sig själv. Så på kvällen satt
hon och mormor och pysslade med någon gegga för att få bort mattes gråa hår.
Jag som tycker det är snyggt med grått hår. Det har jag själv fått på öronen och
nosen. Det bryter så fint mot min svarta päls, vita stickelhår har jag haft sedan
jag var ett år gammal. Hm, de pratade om att Gina skulle stanna hemma när de
åkte iväg med matte till bussen i Älvängen, för mormor skulle handla innan hon
åkte hem igen. Tack och lov kom de fram till att jag kunde sitta i bilen med nerrullade rutor. För vinka av matte det skulle jag!! Fick ju se till att hon kom iväg
ordentligt.
På parkeringen stod en röd bil som var dekorerad med vit färg över hela bilen.
Något nytt bus från traktens ungdomar. Att de aldrig kan lära sig att låta andra
saker vara ifred! Medan matte väntade på bussen så fick jag stå och titta på
henne från parkeringen. Denna gång bar det av till Mallorca.
Min snälla granne finskan var ute och gick med mig några gånger under tiden
matte var borta. Hennes dotter hade sagt till henne att "du förtår väl att du måste
ta ut hunden för henne när hon går så dåligt". Visst var det kul att komma ut på
nya äventyr, fast vi klarar oss bra själva också mormor och jag.
En vecka går snabbt. Det var åter dags att åka ner till Älvängen. Den här gången
för att hämta matte! Vi satt i bilen och sov mormor och jag. Efter en låång väntan kom då äntligen matte.. Jag fick visa min glädje över att hon var tillbaka hos
mig, välbehållen! De hade en timmas försening från Palma för en resenär hade
checkat in bagage. Men inte kommit ombord på planet. Slutet gott allting gott!
Svansviftningar från Gina

Nu finns vi på Facebook!
Gå med i vår grupp Ale brukshundklubb
Just nu 59 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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SOMMARTIPS
Rabarberchutney
(ca 1.3 kg)
600 g
2 st
1 st
2 st
2 dl
1 st
2 st

Rabarber (finhackade)
Rödlökar (finhackade)
Äpple
(finhackat)
Chili röd (finhackade)
Vatten
Kanelstång
Stjärnanis (kan uteslutas)

Detta kokas ihop ca 15 minuter
2 msk
Äppelcider
2 msk
Ättiksprit
1 msk
Honung
1 dl
Strösocker
1 dl
Råsocker
Salt, svartpeppar
Häll i övrigt och låt koka tills allt smält ihop. ( ca 20 min)
Smaka av med salt och peppar.
Häll upp på burkar sköljda med hett vatten.
För längre hållbarhet har jag lagt i lite atamon.

Evelyn Saart
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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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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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