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Omslagsbild:
Femte plats i Rallylydnads-SM:
Ale BKs ekipage Marie-Louise
Segvall med sin dansk-svenska
gårdshund Futtentorpets Ceasar,
”Joppe”. Foto: Anna Frisk

Vice ordförandens
rader
Nu i denna skrivande stund har vi gott in
i höstens tidiga stund i mitt tycke en härlig
årstid. Man kommer in i ett lugn, luften är så ren och hög, och
regnar det så sitter man inne och myser med gott samvete. Men det är också
den tiden på året klubben vaknar till liv igen efter sommaruppehållet. Två
kurser har gått igång, sommarens rallygäng har bestämt att fortsätta sin träning
ihop nu även under hösten. Jättekul! Det ska komma i gång några helgkurser
nu i höst, så gå in och titta på höstens kurser på vår hemsida.
Vi kommer även att ha några tävlingar under hösten så är det någon som känner för att hjälpa till så kontakta vår tävlingskommitté, de behöver alltid en
hjälpande hand. Vi kommer att ha en jubileumsfest snart (klubben fyller ju 30
år i år) som jag hoppas att få se många glada medlemmar på.
Nu då till en tråkig nyhet, det är att vår ordförande har valt att avgå mitt i perioden. Det är hans önskan och vi tackar honom för den tid han var med, och
vi önskar honom lycka till i framtiden.
Nu önskar jag alla en god hundhöst.
Så ses vi på klubben!
Pia Mikkelsen

Tack Jan-Erik för ytterligare en säsong med fantastiskt fint
klippt träningsplan, du är guld värd!
Tack även för hjälpen med buskröjningen Familjen Rosendahl!
Nu syns planen uppifrån klubbstugan igen.
Tack även alla ni som drog undan ris och buskar!
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Redaktörens
rader
Allt detta regnande... undrar hur många gånger nu vi har tränat i ösregn på
klubben den här sommaren och hösten. För Loeki spelar det inte så stor
roll, bara jag har gott godis i fickan, lite regn bekommer honom inte! Min
gamla hund däremot tvärvänder i dörren när det regnar, henne får man
tvinga med på promenad då. Trots mycket regn har det varit ett jättelyft i
min träning de senaste månaderna, hur det kommer sig skriver jag om i det
här numret av Rapporten. Ginas bravader finns med förstås, och rapporter
från genomförda tävlingar på Ale BK i augusti och september, och från
Rally-SM i Tånga-hed där Marie-Louise och Joppe knep en 5:e plats!
Tyvärr är också det här numret försenat, men ”den som väntar på något
gott...” brukar man säga! Som tur är gör klubbens sekreterare Anna-Lena
ett mailutskick en gång i månaden så att du som medlem inte missar viktig
information om aktiviteter. Till exempel om FESTEN!
Ta för vana att också titta på hemsidan då och då, och om du finns på
FaceBook, gå med i gruppen Ale Brukshundklubb där du som medlem
enkelt kan hålla kontakten med andra medlemmar: gratulera varandra vid
framgång på tävlingsbanan, peppa varandra vid motgång, göra upp om
tider för att ses för träning och spår m m. Men kom ihåg att FaceBook inte
är någon officiell informationkanal för klubben, det är trots allt rätt många
medlemmar som inte är aktiva på FaceBook.
Hoppas att ni får trevlig läsning!
Anna Frisk
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Ale BK:s styrelse och förtroendevalda
Ordförande:
vakant
Vice ordförande: Pia Mikkelsen
(0303-74 07 90, 0703719572 )
j.lillieskold@telia.com
Sekreterare: Anna-Lena Svensson
(0303–74 60 62, 0702291236)
bengt.annalena@telia.com
Kassör: Zophia Lennestam
(0735-22 43 13)
zophial@hotmail.com
Ledamot: Sara Nilsson
(076 88 44 905)
sara--nilsson@hotmail.com
Ledamot: Elin Carlsson
(0736 258991)
dbw350@hotmail.com
Ledamot: Erika Gustavsson
(0704 191533)
2769gustavsson@live.se
Suppleant 1: Lena Helgesson
(0762 409866 )
lena.a.helgesson@telia.com
Suppleant 2: Anna Frisk
(0723 294717)
loeki@telia.com
Suppleant 3: Birgitta Elgh
(0735 46 46 81)
birgitta@elgh.net

Revisorer:
Marie-Louise Segvall
(0707 270991)
Anna Holl Larsson
(0760 435422)
Lillemor Stridh (suppleant)
(0703443950)
Birgitta Wiland (suppleant)
Stugfogde:
Jan-Erik Frantzén
(073 5006725)
Valberedning:
Sk: Ann Barata
(0705 76 55 69)
justwalk@hotmail.com
Kjell Asplund
(0706 761982)
Anita Graneström
(0707 811656)
Utbildningskommitté:
Anna-Lena Svensson
Pia Mikkelsen
Webmaster:
Birgitta Elgh
PR- och infoansvarig:
Anna Frisk
Festkommitté:
Ann Barata
Evelyn Saart
Medlemsansvarig:
Barbro Larsson
0739-85 56 31
medlem@alebk.se
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PÅMINNELSE!
Du har väl anmält dig till

JUBILEUMSFESTEN!
lördagen den 10 november kl 18
i klubbstugan

Buffé och trevligheter!
Egen dryck medtages

Anmäl dig senast den 5 november till Ann Barata,
tel 0705-765569, e-post: justwalk@hotmail.com
Gratis för medlemmar.
Icke medlemmar 75:- (betalas på plats)

Välkomna!
Årsmöte

blir det den 17 februari 2013 kl 16.00.
Kontakta valberedningen om du vill vara med i styrelsen!
Intresserad av inomhusträning i mörka februari?
kontakta Anna Frisk på loeki@telia.com
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Rallylydnadstävlingen 4 augusti

Stefan Elfström, Ale BK, deltog i fortsättningsklassen med Kooikerhondjen Amazing Lonseme Snappepe Achteraf, ”Peppe”.

Lördagen den 4 augusti arrangerade klubben en rallylydnadstävling med 60 deltagare. Det
här var Ale BKs tredje officiella rallylydnadstävling, den senaste hölls den 28 april och hade
över 120 deltagare. Det hade vi kunnat ha nu också, vi hade dubbelt så många anmälda
som deltagare, men på grund av att det var bara en domare kunde inte fler än 60 få tävla.
Deltagarna lottas då det är fler anmälda än platser. Denna regniga sommar lyckades vi
pricka in en fin och solig dag för tävlingen, riktigt hett i solen! Tack alla funktionärer, utan
er - ingen tävling! Tack även till sponsorerna ProPlan, Ica Ale Torg, Alafors Brodyr och
Zoonet Ale Torg. 			
				Tävlingskommittén för rallylydnad: Birgitta Elgh,
					Elisabeth Karlsson och Marie-Louise Segvall

Catherine Andersson, Österåkers BK, visade fin kontakt med sin hund i mästarklassen, vilket resulterade i en 3:e plats. Skrivare var Elisabeth Karlsson & domare Birgitta Elgh.
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Resultat mästarklassen: 1:a Britt Ohlsson, Stenungsunds BK, med Niehkos Menja ”Menja” (Finsk lapphund) 97p. 2:a
Caroline Gustafsson, Borås BK, med Guns & Roses Walk The Line ”Mille” (Shetland sheepdog) 94p. 3:e platsen tog
Catherine Andersson, Österåkers BK, med Easy Lover Of Mine, ”Xanto” (Australian Shepheard) 96p. Alla tre deltog
senare i SM på Tånga Hed 15-16 september.

I avancerad klass var det också delad 1:a plats (94p) för Hanna Hillerdal, Ale BK, med Zelda och Susanne Johansson,
SBK Göteborgsavd., med Maximus. På 3:e plats kom Sarah Eliasson, Alingsås BHK, med Augustina ”Sally” 90p.
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Delad 1:a plats i fortsättningsklassen med 100p vardera fick Lovisa Kallerhult, SBK Göteborgsavd. med
sin Staffordshire bullterrier Breakeout´s Beat Them All ”Inja” och Jenny Olofson, Lilla Edets BHK med
Vallklanens Lady Kinross ”Engla”, Bearded collie. På 3:e plats kom Charlotte Andersson, SBK Göteborgsavd. med Ferdinand ”Lucas” 96p.

I nybörjarklassen kom Malin Svensson, Kungälvs Brukshundklubb på 1:a plats med 99p med sin cocker
spaniel Maxi Mates Lion Of The North ”Lukas”. På 2:a plats kom Annette Karlsson, Vänersborgs BHK,
med Zinnie, 98p och på 3:e plats med 97p kom Gunilla Andersson, Stenungsunds BK, med Tildras Nypa,
Isländsk fårhund.
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Teamet på AleVeterinären består av tre
veterinärer och sex djursjukskötare

Service

• Poliklinik

Mottagning Måndag - Lördag

• Kirurgi
På vår operationsavdelning utför vi allt från stora akuta
bukingrepp till förebyggande kirurgi såsom kastrationer
av hundar, katter och kaniner.

• Röntgen och ultraljud
• Provtagning och analyser
• Vård av inneliggande patienter dygnet runt
• Tandvård
Professionell tandrengöring, extraktion av tänder,
rotfyllningar, röntgen och kirurgi i munhålan.

• Beteenderådgivning
• Kurser och föreläsningar
• Butik med foder och tillbehör
Besök oss på vår hemsida

Aleveterinären har ett nära samarbete med specialistteamet på Blå Stjärnan, regiondjursjukhus i Västra Götaland.

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lydnadstävlingen 18 augusti
Den 18 augusti hade vi lydnadstävling klass I-Elit, många anmälningar blev det,
så vi fick ta in en extra domare och dömde gjorde Åke Claesson & Lennart Petersson. Vi fick se många duktiga tävlingsekipage med 1:a pris och fina poäng.
Högst poäng fick Annette med sin Stila, som fick ihop smått fantastiska 197p!!
Hemmaekipagen var inte långt efter… Elin med Nemo fick ihop 187,5p och
Anki med Doris fick 187p, dessa tre ekipage tävlade i lydnadsklass I.
I lydnadsklass II tävlade Anki med Mynta (Ale BK) och fick ett 1:a pris med
181p.
Stort Grattis till er alla! och ett stort tack till funktionärerna!
			

Tävlingskommittén i Bruks & Lydnad

				
(som består av Kjell Asplund, Anki Mossberg,
					Erika Bengtsson & Anneli Jacobsson)

Till vänster: Anki Mossberg med
Doris, korthårig collie, som kom
trea i klass I med 187p, och Mynta,
långhårig collie, som placerade sig
etta i klass II med 181,5p.
Foto: Kjell Asplund.
Till höger: Annette Rydebrink,
Torslanda BK, med sin kelpie Stila,
endast 19 månader gammal vid
tävlingstillfället. Det här var Stilas
första officiella lydnadstävling som
resulterade i klassvinst på 197p!
Foto: Fatima Spaho.
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Ovan: Linda Hafstrand, Kungsbacka Brukshundklubb, vann Elitklassen med 282p med Irländska
terriern Lärkans Gibzon ”Rune”. (bilden kopierad
från Internet)
Till vänster: Elin Carlsson, Ale BK, med sin svarta
Riesenschnauzer Arbaq´s Nemo placerade sig på
tredje plats i klass I med ett 1:a pris, 187,5p.

Nedan i mitten: Karin Ström kom på andra plats i
Eliklassen med sin groenendal Gilean´s Rakata och
på treja plats i klass III med sin eurasier Fridlyckans
Alma.

Nedan till vänster: tävlingens gladaste deltagare var Lena
Corneliusson, Kungsbacka Brukshundklubb, som knep ett
1:a pris med 176p och som då placerade sig tvåa i Klass
II med Door Keepers Night Mare ”Meja”, Australian
shepherd.

Nedan till höger: Pia Söderqvist, Kungälvs Brukshundklubb, kom på andra plats i klass III med sin
golden retriever Stjärnglimtens Stella med 254 p.
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Vann Klass III gjorde Eva-britt Karlsson, Kungsbacka Brukshundklubb, med sin Border collie Busy Border Moa med
285,5p.
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Ale BK - Officiell tävling - 18 augusti, 2012

Resultatlista för Lydnadsklass Elit
Domare

Åke Claesson

Antal ekipage

3 startande varav 3 (100%) genomförde tävlingen och 0 (0%) diskvalificerades. 1 struket.

Plac.

Reg
Start-ID

Hund

Förare

Poäng

1

S61799/2004
287099

Lärkans Gibzon
Rune, Irländsk terrier

Linda Hafstrand
Kungsbacka Brukshundklubb

282.0

1:a pris

2

S62983/2004
293137

Gilean´s Rakata
Kata, Groenendael

Karin Ström
Rasklubben för belgiska vallhundar

265.5

1:a pris

3

S65748/2008
298154

Kalote´s Mackie
Kimya, Australian shepherd

Sara Kjeldsen
Svenska australian shepherdklubben

111.0

0-pris

Ale BK - Officiell tävling - 18 augusti, 2012

Resultatlista för Lydnadsklass 3
Domare

Lennart Petersson

Antal ekipage

3 startande varav 3 (100%) genomförde tävlingen och 0 (0%) diskvalificerades. 0 strukna.

Plac.

Reg
Start-ID

Hund

Förare

Poäng

1

REGV1837/2009
297391

Busy Border Moa
Moa, Border collie

Eva-britt Karlsson
Kungsbacka Brukshundklubb

285.5

1:a pris

2

S63457/2009
290334

Stjärnglimtens Stella
Stella, Golden retriever

Pia Söderqvist
Kungälvs Brukshundklubb

254.0

2:a pris

3

S47947/2007
293136

Fridlyckans Alma
Carmen, Eurasier

Karin Ström
Rasklubben för belgiska vallhundar

214.0

3:e pris

Ale BK - Officiell tävling - 18 augusti, 2012

Resultatlista för Lydnadsklass 2
Domare

Åke Claesson

Antal ekipage

3 startande varav 3 (100%) genomförde tävlingen och 0 (0%) diskvalificerades. 6 strukna.

Plac.

Reg
Start-ID

Hund

Förare

Poäng

1

S47060/2003
304576

Mironik´s Kurrie
Mynta, Collie, långhårig

Ann-Kristine Mossberg
Ale BK

181.5

1:a pris

2

S14070/2008
299004

Door Keepers Night Mare
Meja, Australian shepherd

Lena Corneliusson
Kungsbacka Brukshundklubb

176.0

1:a pris

3

REGV1588/2010
288836

Korabos G-My
My, Border collie

Fatima Spaho
Göteborg-Mölndal BHK

172.0

1:a pris
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Ale BK - Officiell tävling - 18 augusti, 2012

Resultatlista för Lydnadsklass 1
Domare

Lennart Petersson

Antal ekipage

11 startande varav 11 (100%) genomförde tävlingen och 0 (0%) diskvalificerades. 1
struket.

Plac.

Reg
Start-ID

Hund

Förare

Poäng

1

SE12989/2011
282487

Vickulas Stila
Stila, Australian kelpie

Annette Rydebrink
Göteborg-Mölndal BHK

197.0

1:a pris

2

SE48968/2011
288724

Dragonora Nymphadora
moster, Australian shepherd

Nina Roegner
SBK Göteborgsavd.

193.5

1:a pris

3

SE18878/2010
286842

Arbaq´s Nemo
Nemo, Riesenschnauzer svart

Elin Carlsson
Ale BK

187.5

1:a pris

4

S57337/2008
304575

Gemdales Xtra Xantippa
Doris, Collie, korthårig

Ann-Kristine Mossberg
Ale BK

187.0

1:a pris

5

SE56380/2010
284252

Seasymphony Easy Choice
Easy, Golden retriever

Ann-Charlotte Niklasson
Råhagens BHK

178.5

1:a pris

6

SE22572/2010
288086

Bernerlyans Chakira
Elsa, Berner sennenhund

Charlotte Fransson
Torslanda/Öckerö Brukshundklubb

172.0

1:a pris

7

SE62498/2010
289270

Högtorpets Red Wonder
Alva, Australian shepherd

Susanne Ädel
Trollhättan BHK

160.5

1:a pris

8

SE36224/2010
280511

Svartvita Pärlan´s Mario
Max, Stabyhoun

Pernilla Esping
Stenungsunds BK

156.0

2:a pris

9

S53057/2008
264978

Tranåsens Star Player
Sigge, Labrador retriever

Lena Helgesson
Ale BK

142.0

2:a pris

10

S51671/2007
288729

Door Keepers Mr Steel Man
Skrot, Australian shepherd

Susan Andersson
Ale BK

133.0

3:e pris

11

S10094/2007
275970

Leiionspitz Xavier
Loeki, Eurasier

Anna Frisk
Ale BK

118.0

3:e pris

Nästa lydnadstävling blir lördagen den 17/11: lydnadsklass I & II.
Då håller vi till på Göteborgs hundarena (inomhus). Anmäler dig
gör du på SBK tävling (www.sbktavling.se)
Vill du hjälpa till som funktionär? Kontakta Erika Bengtsson på
erika_boxer@hotmail.com
Vi arrangerar en spårtävling i april 2013 och vill du vara med som
spårläggare så hör av dig till tävlingskommittén! Vi behöver dig!
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Ale Bk
10%
Medlemsrabatt!

Vi broderar på det mesta av textil!

Stort utbud av kläder och kepsar.
-Egen tillverkning och måttbeställning av
tjänstetecken, reflextäcken
och jakttäcken till hund.
Men vi gör INTE BARA hundsaker! ☺

Se hela utbudet på:

www.alaforsbrodyr.se
� 0722‐02 06 07

Snickare sökes!
I somras var det inbrott i klubbstugan, tjuvarna kom in genom att såga
hål i golvet underifrån. Det fanns inte mycket att stjäla, men DVD:n
försvann, och alla drickor som fanns i kylen. De sparkade in dörren till
kontoret, så både dörr och dörrkarm gick sönder.
Vi söker nu dig, du händiga man eller kvinna som kan hjälpa till med att
reparera skadorna. Det som behövs göras är att byta dörr och dörrkarm
till kontoret och laga skadan i golvet underifrån, där det ska sättas fast
en tjock skiva så att inte isoleringen ramlar ner och möss tar sig in i
stugan den vägen.
Om du eller någon annan även har en smal innerdörr med karm stående
hemma som kan skänkas till klubben skulle det vara guld värt, annars
köper vi in en sådan.
Hör av dig till Lena Helgesson på 0762-409866 eller via e-post till
lena.a.helgesson@telia.com
						Styrelsen

Du vet väl att alla våra tävlingar
Sponsras av:
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SM i rallylydnad
Ale BK fick den stora äran och
glädjen att stå som arrangörsklubb
för vårt allra första officiella SM
i rallylydnad. Det gick av stapeln
14-16 september på Tånga Hed
samtidigt som Försvarsmaktshund
och Räddningshundarna hade sitt
mästerskap.
Det blev en intensiv och rolig helg för
alla deltagare och funktionärer.
Ale BK representerades av
både funkisar och tävlande.
Marie-Louise tävlade med sin
Joppe (se resultatet nedan) och
funktionärer var Anna-Lena
i sekretariatet, Elisabeth som
skrivare o jag, Birgitta, som
reservdomare.

Banvandringen på söndagen var full av
nerver och koncentration. Luften gick
nästan att ta på.
Nerverna märktes sedan när några
förare gjorde saker som de aldrig gjort
innan och troligen inte heller kommer
att göra efteråt. Som att klappa om
hunden mitt framför domaren innan
han gått av banan av ren lycka att det

Vi åkte upp på fredagen för att
förbereda och äta ärtsoppa o
pannkakor som hemvärnet fixat
åt oss. Mums, enligt mig men
det tyckte inte alla...
Lördagens kvaltävling med
40 ekipage var spännande att
Marie-Louise blev ordentligt firad vid klubbmötet den 18 oktober!
följa. Många fina rundor. Bla två st
gått så bra, vilket ju inte är tillåtet alls.
med maxpoängen 200! Dömde gjorde
Eller gå fel väg, trampa på lilla vovvens
två domare, Karin Johansson och
tassar..... Dyra poäng att förlora….
Martina Eberhardt. Därav den dubbla
maxpoängen.
De tre i toppen var väldigt jämna.
Skiljer bara 3 poäng mellan 1 och 3.
20 ekipage gick vidare till söndagens
Caroline Svärd gick segrande ur striden
final. Varav Marie-Louise var ett.
20

med fantastiska 200 poäng. Tänk
vilken prestation att vinna ett SM med
maxpoäng!!!
Nästa år går kampen vidare till
Skånedistriktet och Söderåsens BK. Där
blir det bara rallylydnad. Tjänste- och
räddningshundarna är på Marmafältet.
Vi ser fram emot att åka ner till
Söderåsen i september 2013 och titta.
Eller kanske starta...
			Birgitta Elgh
Marie-Louise och Joppe till höger. tillsammans med Britt
Ohlsson & Menja, Stenungsunds BK, som delade 5:e
platsen med Marie-Louise. Foto: Anna-Lena Svensson.

Finalresultat SM rallylydnad 2012
1.Caroline Svärd Lizzroys Roy Gnesta-Trosa BK 200p.  
2. Catherine Andersson Easy Lover Of Mine Österåkers BK 198p.  
3. Emelie Tuvesson Happy Life Dong Quai Helsingborg Brukshundklubb 197p.  
4. Andrea Andersson Tindra Eslöv Brukshundklubb 187p.
5. Britt Ohlsson Niehkos Menja Stenungsunds BK 185p.
5. Marie-Louise Segvall Futtentorpets Ceasar Ale BK 185p.  
5. Hanna Nilsson Strandgläntans Best Friend Oskarströms BK 185p.
8. Linda Hellborg Crofter Holding´s Firehawk Landskrona BK 180p.  
9. Tilla Andersson Trixa Svalövs BHK 177p.
10. Maria Svensson Laban Hässleholm HU 172p.  
11. Ursula Möller Falkentorps Kajsa Falkenbergs BK 171p.  
11. Carina Engkvist Krankesjöns Yellow Diamond Sölvesborgs BHK 171p.  
13. Lena Matsson Carann´s Next Fairytail Avesta BHK 169p.
14. Linda Hellborg Crofter Holding´s Fuego Rojo Landskrona BK 167p.
15. Lars Persson Blå Rosen´s Adam Söderåsens BK 146p.
16. Diana Huuki Easy Jump´s Hannah Bay Roslagens BK 137p.
17. Jenny-Lynn Åkesson AXSA Simrishamns BK 135p.
18. Eva Cajhagen Sandskogens Clara Lunds Brukshundklubb 128p.
Carola Lindh Capa Tosta Lupetta Södertälje BK 0.0, Underkänd  
Elisabeth Karlsson Chili Finspång BHK 0.0, Underkänd
Kvaltävlingens resultat finns på SBK tävling.
21

Medlemsmötet 18 oktober
19 medlemmar var närvarande.
Pia hälsade alla välkomna och började mötet med att gratulera MarieLouise till 5e placeringen på SM i rallylydnad. Klubben uppvaktade med
blomma och sydd ”blomkruka” samt startavgiften på 400 kr.
Aktiviteter:
Positivt har varit tillgängligheten på Facebook, träningstävlingarna i lydnad,
rallyträningarna i sommar/höst.
Inomhusträning på Gbg Hundarena i Tagene 4 och 24 november.
Förslag att ha foto/klubbkväll för att göra aktuella uppsättningar av foton
på aktiviteter.
Vem kan vad i Ale BK? Medlemsundersökning, lägga på lådan på klubben.
Merittavla. Finns underlag att fylla i och ska även vara tillgängligt på
hemsidan.
Lydnadstävling 17 nov Gbg Hundarena och Rallylydnadstävling 9 dec Gbg
Hundarena – funktionärer behövs.
Spårtävling lägre klass 27 april 2013 – spårläggare behövs. I samband med
det ska det bli en spårläggarutbildning i vår. Kjell kontaktas.
SBK har frågat oss om vi kan visa Rally på My Dog i januari 2013. Intresse
finns. Birgitta kontaktas.
Klubbkläder. Intresse finns att gå vidare med det. Linda kontaktas.
Valberedningen söker intresserade som vill arbeta i styrelsen.
30års jubiléumsfest är på gång i november. Ann kontaktas.
Knallpåk för skott-träning är inköpt. Lena kontaktas.
Pistolförvaring tas upp på styrelsemöte 23 okt.
Annan info:
Kungälv BK startar tävlingsledarutbildning lydnad/bruks 5 nov.
SBK västra söker kassör, medlemmar till sektorerna i rally och utbildning.
SBK västra frågar klubbarna om arrangerande av DM 2013 i alla
discipliner.
Föredrag:
Därefter tog Anna Barnö vid och pratade om Klickermetodens grunder.
Kvällen avslutades med att tacka Anna med en blomma och utdelning av
mappar och vattenflaskor från Studiefrämjandet.
						Anteckningar av Anna-Lena
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Ovan: Ann Barata klickertränar MarieLouise Segvall, som provar sig fram...
Vänster: Pia och Bellman lyssnar...
Nedan tv: Marie-Louise & Joppes
framgång i SM firades! Nedan th: Anna
Barnö.
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Klicka för kontakt och glädje!

som hade tävlat på banan innan oss. Vi
fick många små poängavdrag för sträckt
koppel, men när han då och då fokuserade på mig och lyssnade så gick det
riktigt bra, vi kunde ha fått 72 poäng
om inte jag hade klantat mig och tagit i
hunden vid sista skylten.
Trots av vi tränade flitigt under sommaren så var det den där spontana kontakten och fotgåendet som aldrig gick
att få till utan godis i handen. Hade
anmält mig till tävlingen 4 augusti med
målet att då ha en riktigt bra kontakt så
att vi skulle komma runt banan utan ett
enda sniffande på marken. Hur sjutton
gör de? Det där med klicker ville jag
testa, såg ju att många använde det på
sina hundar för att få in mer exakthet
och få bra kontakt. För att komma
igång på rätt sätt så tog jag två privatlektioner för en duktig klickertränare,
Anna Barnö, och oj, vilken skillnad!
Jag provade klickerträning med men
eurasiertik Laika för många år sedan,
men jag fick aldrig till det ordentligt då,

Under våren gick jag och Loeki en
kurs i rallylydnad för Birgitta, vilket
var väldigt roligt och visade sig vara en
träningsform som passar oss bra. Loeki,
som är en eurasier, en spets, gillar att
vara lydig och duktig enbart om det är
jättekul och han får en riktigt bra belöning (hans uppfödare sa förresten redan
när han var 6 veckor att han var en riktig ögontjänare!). Belöning för honom
är extremt gott godis, inga torra kulor
eller kamplekar här inte, utan köttbullar - eller allra helst - riktigt kött.
Det gick så bra på kursen att jag
anmälde oss till en tävling i juni. Nu är
det ju så att på tävling får man bara belöna med rösten, inget godis, och trots
att jag hade en bit stekt kött i fickan
och hade smörjt in fingrarna med god
köttlukt så tappade han intresset när
han upptäckte att han inte fick något
smaskens efter några skyltar. Han gick
långsammare och långsammare, började
se sig om efter snygga tikar, sen sniffa
på marken, det var ju många hundar
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hon var inte så intresserad. - Ge hit
godiset direkt, verkade hon tänka
och krafsade mig på benet. Det
var inget proffs som höll kursen, vi
skulle som hemuppgift efter första
lektionen lära våra hundar att spola
toaletten, vilket inte var så realistiskt
för oss, så både jag och Laika tröttnade snabbt.
Med Loeki var det en helt annan sak, han fattade direkt vid
inklickningen vad det gick ut på,
och tröttnade aldrig. ”Klicka nu
då, snabba dig!” verkade han vilja
säga, och han till och med stod och
tittade på hyllan där jag la klickern
efter träningen och ville att vi skulle
träna mera! Jag klickade in honom
när jag satt och tittade på TV, och
efter det kom han fram och satte sig
framför mig så fort jag knäppte på
apparaten. Jag klickade på promenaderna när han tittade på mig, och
plötsligt hade jag en hund som inte
drog i kopplet längre! När han gick
lös kom han titt som tätt fram till
mig för att kolla om det inte skulle
komma ett klick när han tittade på
mig. Perfekt, inkallningen gick som
en dans! Hundmöten, klick klick! Nu
kunde jag ju inte låta honom gå och
titta på mig hela tiden, han blev nästan
stressad och började bete sig som en sån
där jobbig arbetande hund (en sån som
inte jag vill ha!) men det var en rolig tid
och intressant att se att man även kan
träna in nya moment och jobba upp en
superbra kontakt med en relativt gammal hund, Loeki är ändå 6 år.
Hur gick det då på rallytävlingen?

Jättebra, vi fick 95 poäng av 100. Vi
tävlade igen några veckor senare, 98
poäng! Mycket av det beteendet som
jag var ute efter med klickern sitter
kvar, men det behövs ändå en stunds
klickande i början av varje träningspass,
och då och då under träningen, för att
upprätthålla intresset och glädjen hos
honom.
Nu håller vi på och tränar in nya moment - med klicker förstås!
			Anna Frisk
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Förmåner
Som medlem i Svenska Brukshundklubben får du tillgång
till en rad förmåner och
rabatter.
Genom att vara medlem i
Brukshundklubben får du tillgång till hela
Sveriges bästa kursutbud, utbildningar
och tävlingar samt marker att träna på. Du
kommer här i kontakt med kunniga och
duktiga instruktörer, andra hundägare och
skaffar dig nya träningskamrater som du kan
fika med i en klubbstuga.
Under ditt medlemsår är du också försäkrad
om något skulle hända dig på våra aktiviteter,
dessutom får du väldigt fördelaktiga rabatter
på din hundförsäkring via Agria. Svenska
Brukshundklubben samarbetar också med en
rad företag som erbjuder dig något alldeles
extra för att du är medlem hos oss.

Som medlem i Svenska
Brukshundklubben har du
ett antal förmåner, förutom
de ovan nämnda:









6 nummer/år av tidningen Brukshunden - Sveriges näst största hundtidning!
Vi samarbetar med Agria och som medlem får du 10 procents rabatt på
hundförsäkringar.
Vår årspartner Orion Pharma Animal Health ger medlemmar fördelaktiga
erbjudanden. För aktuellt erbjudande klicka på Aptus logga till höger.
Genom ditt medlemsskap får du som hundägare automatiskt en
personolycksfallsförsäkring när du deltar på klubbens aktiviteter.
Genom WaterCircles miljösmarta försäkringar får du som medlem en unik möjlighet
att teckna försäkringar på hem, bil och mycket annat. Försäkringarna är speciellt
framtagna för oss hundägare och våra behov.
Genom att vara medlem i Brukshundklubben får du dessutom tillgång till kurser,
utbildningar, tävlingar och marker att träna på.
Via DTF travel kan du beställa hundanpassade semesterresor till fördelaktiga priser.
Läs mer på www.dtf-travel.se

Ginas regniga sommar!
SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR!
Smaka på ordet, för i år har det då inte
gjort skäl för sitt namn tycker jag. Regn
och rusk har det varit i massor och
när solen för en gångs skull tittat fram
har det varit alldeles för varmt för lilla
mig. Legat och flämtat i skuggan. Tack
och lov har inte tvåbeningarna fått för
sig att jag behöver svalkas av. Några
gånger i mitt liv har jag blivit duschad
med trädgårdsslangen. Usch! Gina blir
blöt i pälsen och Gina tycker inte om
att bli blöt i pälsen. Bad är något som
jag tycker är på tok för överskattat.
Man blir ju blöt om tassarna och det
tar lååång tid innan man torkar igen.
Jag brukar försöka att torka mig själv
med tvåbeningarnas handdukar och
liggunderlag. Det är inte så populärt
kan jag säga att de tråkmånsarna tycker.
Men försöker man sig på att göra
något som jag absolut avkyr och inte
respekterar mina känslor, så får de skylla
sig själva. Snacket om att mina förfäder
simmade mellan båtar i Portugal köper
jag inte! I så fall har jag galenskap i
släkten och det vill jag inte ha. För
ingen vid sina sinnens fulla bruk vill
väl bli våt på det viset. Rasklubbens
slogan Blöt, glad och sund - Portugisisk
Vattenhund ! Ni hör ju hur det låter!!!
Nej, när det är regnar ute så ligger jag
helst på mitt skrivbord och myser på
min filt och tänker hur skönt det är
att slippa gå ut i eländet... Matte skall
föresten inte säga något, hon har inte
ens doppat stortån i sommar. Att hon

simmade i poolen på Mallorca räknar
jag inte som ett riktigt bad. Skall jag
i - så skall hon det också. Någon j-vla
rättvisa måste det finnas i världen, även
om det kan vara svårt att finna den
ibland.
   En morgon packade de in mig i
bilen med min bältessele. Då visste
jag att det var äventyr på gång.
Fast jag fick så klart inte vara med
tråkiga matte hela tiden. Vi åkte till
Stenungsund, där hon lämpade av mig
och mormor för att själv köra ut på
Tjörn och titta på tråkiga grässtrån.
Jag delar in gräs i blommande gräs
och ätliga grässtrån. Det var visst
blommande gräs hon skulle titta på
den här gången. Suck! Jag fick ta
hand om gamlingarna och förgylla
deras dag istället. Först fick jag följa
med på promenad, det är alltid roligt.
De pratade gamla minnen från sin
ungdom, då de var sommarkamrater.
Kerstin bodde där året om och mormor
kom ut på somrarna till sina föräldrars
sommarstuga. Ibland så bodde hon
även hos sin mormor och morfar
som hade gård. Jag fick äta blåbär där
utedasset hade stått och mmm det
kanske fanns lite kraft kvar ändå fastän
tiden utspelade sig långt innan mattte
var född. Sedan fick jag och mormor stå
utanför affären medan Kerstin var inne
och handlade. Fusk tycker jag. Varför
får vi hundar aldrig vara med där det
roliga utspelar sig. Mat som är så gott!
Vi satt ute på balkongen när jag hörde
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ett ilsket bankande på lägenhetsdörren.
Matte hade försökt att få kontakt med
de där döva tvåbeningarna som jag
umgicks med. Nu stod hon riktigt
förbannad utanför dörren, då det
varken hjälpt att ringa på ringklockan
eller knacka hårt på dörren. Då var
det jag som blev tvungen att försöka
få henne på gott humör igen. Stryka
mig runt henne och prata med min
gladaste vänligaste röst att vad
kul att du är här matte! Följa
med henne in på toaletten och
säga här är Gina, klappa min
välsvarvade bakdel. Efter en
stund var hon kontaktbar igen,
så då hade väl jag ändå bidragit
med något till trevnaden
denna eftermiddag. Fast hon
var inte värd det tycker jag, åka
iväg och lämna mig.
Några kvällar senare fick
jag följa med matte i bilen
igen. Hon stannade på
parkeringen på hundklubben
och lämnade mig i bilen med
luftväxling genom att rulla ner delar
av bilrutorna. Det var tydligen en lång
hälsningsceremoni innan hon kom
och hämtade mig igen. Då fick jag
ÄNTLIGEN träffa Katarina, som jag
personligen tycker att det var alldeles
för längesen vi sågs. Hon var en av
ledarna på min valpkurs, och får väl
säga att jag inte var någon lysande
stjärna där. Även om jag tror att alla
kommer ihåg mig. Gina studsboll,
hoppa högst och hoppa mest, det var
jag det. Bita lite i mattes jacka och göra
ärevarv vid inkallning. Sedan fick jag

reda på att Dannes nya schäfer försökt
att apportera matte. Tagit henne med
tänderna försiktigt om handleden,
buhu, det får ju bara jag göra. Min
matte!! Fast Jota labradoren var riktigt
trevlig, om hon inte hade försökt att
nosa mig i baken. Då var lille Bellman
mer väluppfostrad, som förstod att hålla
avstånd till min bakdel. Ni skulle hört
matte och Janne. Hjälp jag tycker nog

att matte skulle ha lite bättre vett och
inte gå på hans inviter till munhuggeri.
Hon sa att Mats Rådberg och Rankarna
måste han tänkt på honom när de
sjunger: ” Jag längtar så hem till min
spegel, jag blir vackrare för varje dag
och alla som ser mig vill ha mig, jag är
en sjutusan till karl.”
Med dessa rader tackar jag för en trevlig
kväll i goda vänners lag.
Slickar och svansviftniningar,
			
Gina
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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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Alla kan vi en massa saker inom Ale BK…!
Men vem kan vad???
Vi är nyfikna på vad vi har för kompetenser i vår klubb.
Vi skulle bli jätteglada om du vill hjälpa oss att ta reda på det!
Ringa in det du kan/är utbildad till eller vill hjälpa till med!
När du är klar, lägg pappret i brevlådan inne i klubbstugan.
Tack på förhand!
NAMN__________________________________________________
TEFON_________________________________________________
MOBIL_________________________________________________
E-POST________________________________________________
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