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Vice ordförandens
rader
Hej alla medlemmar!
I denna skrivande stund har Kung Bore tagit över och vi går
in i de sista dagarna på året. Och vi närmar oss Jul och Nyår. Ett år som det
hänt både roliga och tråkiga saker. Men nu blickar vi framåt mot 2013. Den17
februari har vi klubbens årsmöte.
Nu börjar klubbens 31:a år och jag har fått äran att vara med i 28 år av
klubbens historia. Kom till klubben med min dåvarande cockerspaniel som
hette Batman. Då var inte klubben så stor, ca 60-70 medlemmar, men de som
jobbade i klubben då fick mig att känna att det här vill jag också göra. Jag
hoppas att jag också fört med mig den känslan till alla goa människor jag mött
under alla dessa år. Tänk att våra hundar kan skapa så många roliga kontakter
mellan oss människor.
Vad vill jag nu få fram på denna text… Jo vi måste hjälpa valberedningen
att få fram medlemmar att hjälpa till i styrelsen, för utan en styrelse är det
som en skuta utan sin kapten. Vi är nu några som varit med länge som nu känner att vi vill kliva lite åt sidan. Inte helt, men vi vill vara i klubben och göra
andra uppgifter. Så är det någon eller några som känner för att jobba lite i
klubben så var inte blyga utan ta kontakt med vår valberedning så de kan presentera en styrelse på vårt årsmöte i februari. Det är kul att arbeta i styrelsen,
att vara med att skapa en framtid för nya hundägare.
Vi har så mycket roligt att se fram i mot med nya kurser, tävlingar, medlemsmöten med föreläsningar och framför allt nya hundmöten och nya
medlemmar.
Nu vill jag hälsa alla en riktig God Jul och Gott Nytt År
Så ses vi alla 2013!
Stor kram
Pia Mikkelsen
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Redaktörens
rader
Hej kära läsare!
Nu är det snart dags för några välförtjänta dagars vila i samband några av årets
största högtider, Jul och Nyår. Själv har jag blandade känslor inför nyårshelgen
eftersom en av mina hundar, Loeki, är skottberörd. Han blir helestressad av smällare och fyrverkerier. Jag har fått tips av en hundägarkompis att ge valeriana till
honom, något som kan köpas på hälsokosten, ska nog prova det om vi inte åker
till stora skogen över nyår - där är det garanterat tyst!
Smällare är en stor anledning till att varje år ett antal hundar blir så rädda att
de rymmer från sin ägare. Ser hur många hundar som är försvunna och efterlyses
på Internet, vilka tragedier. Vi kom tråkigt nog nära ett sådant försvinnande nu
i veckan då Loekis yngre halvsyster var på okänd mark, blev rädd, slet sig och
sprang bort från sin hundvakt. Hon gick inte att fånga trots att några var nära
att nå henne. Efter flera dagars förtvvivlat letande återfanns hunden drunknad,
hon hade gått ner sig på isen. Varning för dåliga isar, en riktig dödsfälla nu när
det inte har varit så kallt i höst. Apropå hundar som rymt, jag har lånat en artikel
från Jägarförbundets hemsida om hur snabbt en hund förvildas. Intressant och
tänkvärd läsning.
Pia skriver om klubbens 30-åriga historia i det här numret,, Gina kåserar,
och så kan du beställa klubbkläder, och boka in dig på några träningstillfällen
inomhus. Och se valberedningens upprop, det behövs nya krafter i styrelsen och
kommittéerna - var med du också och forma den klubb just du vill ha!
Hoppas att ni får trevlig läsning! God Jul!
Anna Frisk
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Ale BK:s styrelse och förtroendevalda
Ordförande:
vakant
Vice ordförande: Pia Mikkelsen
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Revisorer:
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Anna Holl Larsson
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Lillemor Stridh (suppleant)
(0703443950)
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Sk: Ann Barata
(0705 76 55 69)
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(0707 811656)
Utbildningskommitté:
Anna-Lena Svensson
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Webmaster:
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PR- och infoansvarig:
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Festkommitté:
Ann Barata
Evelyn Saart
Medlemsansvarig:
Barbro Larsson
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medlem@alebk.se
6

Kallelse till årsmöte!
Alla medlemmar hälsas välkomna
Söndagen den 17 februari 2013 kl 16.00 i klubbstugan
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas
tillgängliga hos sekreteraren 7 dagar innan mötet.
Vill du ha dem innan mötet? maila då till
sekreterare@alebk.se
Anmäl dig senast söndag 10 februari eftersom klubben
bjuder på något att äta! Meddela även om du är allergisk.
Anmäl till Pia
viceordforande@alebk.se
eller
070-3719572
Kom till mötet och ta chansen att påverka klubbens
framtid!
Efter mötet äter vi något lättare och får tid att pratas vid
ytterligare.

Hjärtligt välkommen!
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UPPROP FRÅN VALBEREDNINGEN!
Ale Brukshundklubb har ca 150 medlemmar, och anordnar
kurser och tävlingar i lydnad, bruks och rallylydnad, dessutom
anordnar klubben interna aktiviteter för medlemmarna som träffar, föreläsningar, träningsgrupper, träningstävlingar och läger.
Ale BK är en liten klubb men med väldigt god stämning och hög
kamratanda – alla är välkomna till oss!
För att kunna fortsätta med verksamheten söker vi personer
som vill engagera sig. Ju fler som jobbar ju mindre tid behöver
varje person lägga ner. Från den 1 januari kommer vi även att
införa ett belöningssystem så att den tid man lägger ner på
klubben premieras.
Ett speciellt område som klubben vill satsa på är utbildningsverksamheten, där det i nuläget finns intresserade som vill gå
kurs, men inte tillräckligt med instruktörer. Så det finns goda
möjligheter för dig som vill utvecklas att hjälpa till vid kurser,
gå instruktörsutbildningar, tävlingssekreterarkurser osv. Vi vill
också ta upp ungdomsverksamheten igen, och fortsätta kunna
ordna välbesökta och välorganiserade tävlingar.
På grund av att flera eldsjälar nu vill trappa ner sitt arbete och
lämna över till nya förmågor söker klubben både en ordförande,
vice ordförande, kassör, sekreterare och flera ledamöter till
styrelsen.
Du som vill engagera dig i styrelsearbetet, hör av dig till valberedningen genom att kontakta Ann Barata, e-post: justwalk@
hotmail.com eller tel 0303-74 86 01 alt. 0705-76 55 69.
Styrelsen söker även personer som är intresserade av att ingå
i de olika kommittéerna. Om du är intresserad, hör av dig till
Anna Frisk, e-post: loeki@telia.com eller tel 0723-294717.
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Beställ klubbkläder
Nu kan du som medlem beställa klubbkläder. Vi har gjort ett urval
från Engelsons, ju fler som beställer ju billigare blir det, så just nu
är det svårt att säga hur stor rabatten blir (10 plagg=10% rabatt
osv). Priserna som anges här är utan rabatt.
Ale BK bekostar frakten och broderingen av klubbens namn på
ryggen på plaggen, vill du även ha ditt eget och/eller hundens
namn så betalar du det själv.
Beställer gör du genom att sända ett mail till Linda Fryckberg där
du meddelar vilken modell du vill köpa inkl artikelnummer, storlek,
samt om du vill ha egen text, i så fall vilken, och var den ska sitta.
Betalning av klubbkläder sker enligt de anvisningar som finns på
den orderbekräftelse som Linda sen skickar ut till var och en som
beställer. Beställningen är bindande.
Vill du läsa mer om plaggen, samt se storleksguider, gå in på
Engelsons hemsida: www.engelsons.se
Dessa artiklar kan du välja bland:
Tromsö hundförarjacka artikel 5143
Boberg softshelljacka artikel 5146
Boberg hundförartröja artikel 3156 eller 3157
Boberg hundförarväst artikel 5140
Pikétröjor artikel 3850
Beställning görs alltså genom Linda, som beställer alla plaggen
samtidigt för att vi ska få rabatten (så gör INTE någon egen beställning från Engelsons!). E-post till Linda: info@alaforsbrodyr.se
Telefon: 0722-02 06 07. Beställ senast 15 januari!
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Tromsö hundförarjacka artikel 5143 - 695 kr
Lätt och smidig jacka. Vind - och vattentät med membran som
andas. Jackan har RIPSTOP som ökar vävens rivstyrka. Vattenpelaren är 10 m.
Löstagbar huva. Insidan av kragen har mjuk fleece. Meshfoder.
Tvåvägsdragkedja. En innerficka, fyra frontfickor, en ficka på
ärmen och en genomgående ryggficka. Alla fickor stängs med
dragkedjor. Två vanliga sidofickor. Åtdragsband i midjan och
nertill. Två reflexer fram, en reflex på ryggen.
Finns i röd, marinblå eller gul färg.
Storlekar: C48, C50, C52, C54, C56 Dam 34, 36,38, 40,42,44
Maskintvätt 40°
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Boberg softshelljacka artikel 5146 - 395 kr
Jacka speciellt framtagen för dig som tränar med hund. 4-vägsstretch gör att man har bra rörlighet. Två vanliga sidofickor med
dragkedja och en stor ryggficka med stor bälg och två dragkedjor. Materialet är vindtät softshell med andasfunktion. Tvåvägsdragkedja.
Svart med svart ryggficka eller röd med svart ryggficka.
Maskintvätt 40˚.
Finns i storlek M, L, XL, XXL, 3XL, Dam 36,38, 40, 42, 44, 46
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Boberg hundförartröja artikel 3156 eller 3157 - 189 kr
Tröja med hel dragkedja. Speciellt framtagen för dig som tränar
hundar eller vill ha extra fickor på en tröja. Två fickor fram och en
mobiltelefonficka på ärmen. Genomgående ryggficka som stängs
med två dragkedjor. Perfekt för koppel, dummies eller liknande.
80% bomull, 20% polyester. Grå färg (3156) Röd färg (3157).
Maskintvätt 40°
Finns i storlek M, L, XL, XXL, 3XL, Dam 34/36,38/40, 42/44, 46/48
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Boberg hundförarväst artikel 5140 - 250 kr
Väst i slitstarkt material. 65 % polyester och 35 % bomull. Västen
har totalt nio fickor och två öglor att fästa koppel i. Två bröstfickor,
en med lock och knapp och en med dragkedja. Två bälgfickor
med dragkedjor, två dragkedjefickor som är bakom bälgfickan
samt två vanliga sidofickor att ha händerna i samt en genomgående ryggficka. Kraftig tvåvägsdragkedja som är delbar samt ett
mechfoder.
Finns i Grön/Brun färg eller Grå/Svart färg
Maskintvätt 40°.
Herr stl. XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL (Unisex) Stl S= herr C48 eller
dam 38/40. Stl M= herr C50 eller dam 42/44.
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Pikétröjor artikel 3850 - 75-129 kr (beroende på hur många
som köps, innan rabatt)
Pikétröjor i skön 100% bomull. Mycket bra kvalité.
Grå, blå, grön, cerise, turkos, svart, röd, brun och vit färg i herroch damstorlekar.
Finns i storlek M, L, XL, XXL, 3XL, Dam 34/36,38/40, 42/44, 46/48
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ÅRETS TÄVLINGSEKIPAGE 2012
Det kan vara DU och DIN HUND!
Lämna in dina tävlingsresultat för 2012 så är du med och tävlar
om våra fina vandringspris, som delas ut vid årsmötet den 17/2.
De tre bästa resultaten räknas samman och totalpoängen delas
med den maxpoäng dina tre tävlingar kan ha. Då får man fram
en siffra som sedan omvandlas till procent.
Det kommer även att delas ut pris till det ekipage i klubben som
TÄVLAT MEST 2012…. oavsett gren och resultat. Därför är det
viktigt att du sänder in ALLA dina officiella resultat.
Obs! Endast officiella tävlingar räknas.
Resultaten sänds in till Tävlingskommittén, sänd till både
Anki Mossberg, e-post: Anki.Mossberg@telia.com
som räknar ut för lydnad o bruks
och
Birgitta Elgh, e-post: Birgitta@Elgh.net
som räknar ut för rallylydnad
och tillsammans räknar de ut vem som tävlat mest.
sänd in dina resultat
SENAST 31 DECEMBER!!!
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Tävlingslydnadsträning 31 januari
Vi träffas i Göteborgs Hundarena och tränar tävlingslydnad tillsammans, perfekt träning inför en eventuell tävling. Vid varje
tillfälle tränar vi först var och en för sig, sedan gör vi gemensam
platsläggning (och tandvisning för de som vill). Sedan gör var och
en under tävlingsmässiga former de moment han/hon behöver
träna på. Vi hjälps åt att bedöma varandra och ge tips på vad som
kan bli bättre.
2 h inkl fika.
Kostnad 100 kr/tillfälle (instruktioner om betalning vid anmälan).
Max antal deltagare: 7 st.
För medlemmar i Ale BK (i mån av plats även för medlem i annan
SBK-ansluten klubb).
Datum: Torsdag 31 januari kl 18-20.
Plats: Göteborgs Hundarena, Tagenevägen 34, Hisings-Kärra
Anmäl till Anna Frisk, e-post: loeki@telia.com
Först till kvarn... (ev fler träningar kan tillkomma om intresse finns)
						Anna & Elin

SPÅRTÄVLING 27 APRIL
Vi arrangerar en spårtävling (lägre klass) 27 april 2013
Anmäler dig gör du på SBK tävling (www.sbktavling.se)
Vill du hjälpa till som funktionär? eller vill du vara med som
spårläggare? hör av dig till tävlingskommittén! Vi behöver dig!
maila Anki.Mossberg@telia.com
Vi arrangerar även lydnadstävling alla klasser 1/6 och klass
1-2 den 24/8. Anmäl dig och/eller reservera datumen!
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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
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Banträning rally i februari
Vi träffas i Göteborgs Hundarena under två timmar och tränar
rallylydnadsbanor tillsammans, perfekt träning inför en eventuell
tävling. Vid varje tillfälle presenteras två banor, en nybörjar/fortsättning och en avancerad/mästarklass (vi tar en fikapaus i mitten
och bygger om banan). Vi hjälps åt att bedöma varandra och ge
tips på vad som kan bli bättre.
2 h inkl fikapaus.
Kostnad 100 kr/tillfälle (instruktioner om betalning vid anmälan).
Max antal deltagare: 7 st.
För medlemmar i Ale BK (i mån av plats även för medlem i annan
SBK-ansluten klubb).
Datum:
Torsdag 7/2 Göteborgs Hundarena, Tagenevägen 34,
Hisings-Kärra
Torsdag 14/2 Stora Hallen, Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1, Hisingen (OBS: lokalen)
Torsdag 21/2 Göteborgs Hundarena, Tagenevägen 34, HisingsKärra
Anmäl till Anna Frisk, e-post: loeki@telia.com
Först till kvarn... (ev fler träningar kan tillkomma om intresse finns)
						Anna & Elin

Rallylydnadstävling 16 februari

SBK Göteborgsavdelningen arrangerar en Rallylydnadstävling
lördagen den 16 februari, nybörjar- och fortsättningsklass. Anmäl
dig på SBK-tävling (www.sbktavling.se) och var med och träna inomhus inför tävlingen, OBS: torsdag 14 februari tränar vi i samma
lokal där tävlingen kommer att hållas, på Göteborgs Hundarena
på Åskvädersgatan 1, Hisingen.
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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

Ale BKs 30-årsfest
Mitt under mörka hösten, den 10 november, samlades ett glatt gäng medlemmar för att fira klubbens 30 första år. Ann, Evelyn och Anna-Lena hade dukat
och fixat i klubbstugan, och maten var beställd från en cateringfirma. Väldigt
god mat var det, och trots att vi åt allt vad vi orkade kunde vi inte länsa faten.

Tack festkommittén för att
ni anordnade
den fina träffen,
och tack Evelyn
för de kluriga
gåtorna till kaffet
och kakan, de
gav oss många
goda skratt!
Text & foto:
Anna Frisk
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Ale BK på MyDog
Ale BK har fått förtroendet att ansvara för
uppvisningen av rallylydnad under MyDog.
Det kommer att finnas rallyekipage från vår
klubb kl 10-11.30 alla fyra dagarna, 3-6 januari.
Vi som kommer att vara där är bland andra Barbro,
Marie-Louise, Birgitta, Anna-Lena, Elisabeth,
Stefan, Anne-Marie, Anna, Julia och Anette.
Välkomna att prova på rally eller bara hälsa på!

KOMMANDE AKTIVITET

FIXARTRÄFF

Nu behöver klubbstugan nya färska bilder på alla
aktiva i klubben – väggarna behöver fyllas!
Gör din egen merittavla &
rama in dina bästa Ale BK-bilder!
Det finns nu ett nytt uppdaterat original till merittavlorna.
Vi skriver ut bilder och merittavlor på färgskrivare i förväg.
Du fyller i din merittavla själv på plats och ramar in och
hänger upp. Klubben står för fotoramar och fotopapper.
DATUM ÄNNU EJ BESTÄMT – MER INFO KOMMER !
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Ale BK - 30 års klubbhistoria!
Klubben startade hösten 1982. Det
var Rune och Gun-Britt Östan från
Bohus och Rune och Karin Åmyr
från Nödinge som startade klubben. Båda paren var Rottweilerägare.
Rune Östan var utbildade instruktör, tävlingsledare och domare.
Rune och Karin Åmyr var utbildade
instruktörer.
Alla fyra var aktiva i Kungälvs
Brukshundklubb, men de tyckte att
det skulle finnas en klubb på andra
sidan om Göta älv. Då fanns varken
Lilla Edets eller Angereds Brukshundklubb.
   De tog kontakt med kommunen
och det blev bestämt att den nya
hundklubben skulle få hyra fältet i
Lindåsen. Det fanns ingenting på
denna plats, bara ett stort lutande
fält. Det blev att slå hela fältet med
traktor och slåttemaskin. Klubben
har alltid sköts av medlemmar.
Detta var 1981 på hösten och
det första året var vi en hundklubb.
1982 ansökte vi till SBK om att
bli en brukshundklubb och fick
det godkänt på hösten. Då var det
cirka 30 medlemmar, sju i styrelsen
och resten var de som gick de första
kurserna.
Den första klubbstugan som
kom till var en barack som i dag är
inbyggd i vår klubbstuga ( köket

och hallen). Året efter började man
bygga den klubbstuga vi har idag.
Det var enbart medlemmar i
klubben som hjälptes åt att bygga,
snickare, målare, elektriker m m.
De första åren var det bara kurser
på söndagar, men trycket ökade efter
kurser så man började ha kurser
även på torsdagkvällar. Och det blev
så småningom fri träning på lördagsförmiddagar.
På mitten av 1980-talet var det
ca 60 medlemmar och sedan ökade
det stadigt, som mest har vi varit ca
250 st och idag är vi runt 150. Det
har varit både bra och mindre bra år.
Ett år på början av 1990-talet ville
ingen vara ordförande så klubben
valde att fråga en politiker i kommunen att vara ordförande under ett
år. Och han tackade ja till uppdraget, Det var Hasse Andersson.
   Men efter det året har vi haft våra
egna medlemmar i styrelsen. Vi har
även haft ett tävlingsekipage i SM
både i lydnad och bruks och det
var Monika Eliasson med Belinda,
en goldentik som tyvärr gick bort
för tidigt, då hon fick skelettcancer. Efter det var det en tuff tid för
Monika.
Och nu på 2000-talet har vi ju
haft ett ekipage i Rallylydnads-SM,
Marie-Louise med Joppe. Men klub22

ben har haft många duktiga ekipage
under alla år som varit ute och tävlar
i klubbens namn. Både i bruks,
lydnad, agility och rallylydnad i alla
klasser.

När vi firade 20 år hade vi en
stor fest för alla medlemmar uppe
på Vadbacka. Och nu när vi fyller
30 har vi haft en fest på klubben för
våra medlemmar.

Foto: Anette Lindgren

Under början av 1990-talet startade
arbetet med den lutande planen
och etapp ett började. Man började
plana ut fältet närmast klubbstugan
och fick en trappa ner till appellplanen. Några år efter det så började
man även plana ut den nedre delen
av fältet som idag är där vi har alla
tävlingar på.
Det är en del medlemmar som
har lagt ner många timmar på att
plocka sten, kört med skottkärra,
krattat och sått gräs, fått upp belysning m m.
Vi har ju haft andra jubileum
också. 10 år då var vi nere i Nödinge
och visade upp oss. Vi hade då en
bl.a. hundutställning, hundparad,
polisuppvisning och en servering
igång hela dagen.

Detta är lite vad som hänt under de
30 år som gått. Jag som har berättat
lite var inte med från start men kom
till klubben på mitten av 1980-talet med min Cocker för att gå min
första lydnadskurs. Som jag gick
för Rune Östan och Monika Eliasson. Sedan har jag blivit kvar och
provat det mesta i klubben; tävlat,
hållit kurser, suttit i olika kommittéer, i styrelsen och träffat och lärt
känna så många goa människor och
hundar.
Vid tangenterna
		
Pia
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Hundar blir snabbt förvildade
Hundar har en fantastisk orienteringsförmåga. Trots det kommer hundar
på villovägar, i de flesta fall på grund av att de är utmattade. Och kommer
hunden bort, förvildas den snabbt. Redan efter två dygn brukar den undvika människor, inklusive ägaren.
Den som jagar med hund fascineras ofta av hundars enastående förmåga
att hitta i skog och mark. Hur hundar orienterar sig är inte närmare studerat, men mycket tyder på att de inte enbart använder sig av luktsinnet. Enligt min egen erfarenhet förlitar sig unghundar mest på luktsinnet, antingen
i form av att de bakspårar sig själva eller att de genom direkt vittring från
föraren orienterar sig upp mot vinden.
Mer erfarna hundar förefaller vara mindre beroende av att spåra sig tillbaka, utan förlitar sig mer på sin egen förmåga att orientera fritt i terrängen.
Mycket tyder på att hundar har något som kan liknas vid en inbyggd
kompass och de har en fantastisk förmåga att skapa minnesbilder av hur terrängen ser ut.
Trots sin förmåga att orientera händer det att hundar kommer på villovägar, vilket inte minst alla annonser om bortsprungna hundar vittnar om.
I de flesta fall kommer hundar vilse helt enkelt på grund av att de blivit
för utmattade för att orka söka sig tillbaka. I stället söker hunden nattvila
under en gran.
Det kanske mest slående med hundar som kommit på villovägar är hur
snabbt de förvildas. En hund som irrat omkring i skogen i två dygn visar
ofta tydliga tecken på att vara förvildad, vilket inte bara innebär att den
undlåter att söka efter föraren utan även att den håller sig undan människor, även ägaren. Efter tre till fyra dygn är de flesta hundar helt förvildade.
Att hunden blivit förvildad innebär att den visar rädsla för människor
och att den aktivt söker undvika mänsklig kontakt. Den som tappat bort
sin hund kan därför inte förvänta sig att hunden reagerar och kommer när
ägaren ropar. Hunden kan mycket väl befinna sig i närheten och höra ägarens röst, men vågar trots det inte ta kontakt.
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					Ur Svensk Jakt 4/92
Rösten avgör

Hundar som förvildats blir ofta stationära efter några dygn och blir förr
eller senare observerade. Sådana gånger är det bäst att börja lägga ut mat till
hunden.
Börjar hunden regelbundet uppsöka en utfodringsplats kan man i allmänhet med hjälp av mat locka den till att ta kontakt eller fånga den i en
fälla.
Ser man eller hör hunden är det rösten och tonfallet som avgör om
hunden tar kontakt eller inte. Försök att prata till den med ett tonfall som
hunden känner igen. Tänk på att hunden är rädd. Försöker du jaga ifatt
den eller kommendera den att komma blir den bara ännu skyggare.
De flesta hundar som varit försvunna en tid har vid återfinnandet varit
i förvånansvärt bra hull. Förmodligen klarar de sig på att ta en och annan
sork och på att äta spillning från älg och andra idisslare. Under jaktsäsongen
kan en slaktplats i skogen erbjuda rikligt med föda. Största problemet är
sannolikt kylan, framför allt för småvuxna och korthåriga hundar.
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Min egen gråhundstik försvann som unghund när hon släpptes på obekanta marker i samband med dåligt väder.
Efter två dygn observerades hon flera gånger i ett område cirka fem
kilometer från platsen där hon sist hördes skälla älg. Personen i fråga hade
försökt koppla henne, men utan att lyckas.
Ytterligare ett dygn senare kom jag till platsen. När jag sent på kvällen
klev ur bilen på en skogsbilväg som löpte över ett hygge, var allt stilla och
tyst.
Förtrollningen bröts

Jag gick en bit längs vägen och kallade på tiken. Efter att ha kallat på henne
ytterligare några gånger utan resultat började jag att gå tillbaka mot bilen.
Plötsligt hördes något ute på hygget. Jag kallade på tiken igen och nu
hördes det tydligt att aktiviteten där ute i mörkret utlöstes av min röst. Jag
gjorde då rösten mer personlig, precis det tonfall jag brukade använda där
hemma.
Prasslet på hygget kom allt närmare och med ens kom hon som skjuten
ur en kanon och hoppade rakt upp i famnen på mig. Tiken hade hört mig
hela tiden, men inte vågat ta kontakt. Men så, efter ett tag, bröts förtrollningen och då var allt som vanligt igen.
Hittades efter 1 1/2 år

För flera år sedan uppmärksammades en händelse med en gråhundshane
som försvann i samband med träning i slutet av augusti (se SvJ 4/92). Ägaren sökte förgäves efter hunden och gav till slut upp hoppet om att återfinna
den.
Nästan ett och ett halvt år efter att hunden försvunnit fick hundägaren
rapporter om att flera skidorienterare observerat en gråhund vid en soptipp
cirka tre mil från området där hunden försvunnit.
Hundägaren gillrade en fälla i närheten av soptippen och efter några dygn
gick hunden i fällan.
När hunden skulle tas ut ur fällan uppträdde den först aggressivt. När
den fått koppel på sig följde den villigt med till bilen. Väl hemma gick den
och lade sig på sin gamla liggplats som om den bara varit borta några timmar. Enlig uppgift fungerade hunden kommande höst helt normalt under
jakt.
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Ett år gammalt spår

Hur enastående hundens orienteringsförmåga är framgår av en historia som
en före detta kollega berättade.
Kollegan hade under hösten snitslat upp sträckningen på ett 15 kilometer långt skidspår i skogen, som senare under vintern skulle trampas med
skoter. Med sig hade han sin fem år gamla schäferhane.
Av någon anledning blev spåret under vintern aldrig upptrampat och när
han kommande höst skulle bättra på snitslingen visade det sig att merparten
av snitslarna hade försvunnit.
Även vid detta tillfälle var schäferhanen med och efter en stund uppfattade hunden vad syftet med skogsturen var och gick på eget initiativ före
hundägaren det 15 kilometer långa spåret.
Det enda hundägaren behövde göra var att följa efter hunden. Då och då
upptäckte han gamla snitslar som visade att hunden på ett år gamla minnesbilder kom ihåg den exakta sträckningen av spåret.
					Text: Erik Wilsson (2004)
			
(Hämtat från Jägareförbundets hemsida)

Belöningssystem
Från den 1 januari kommer klubben att införa ett belöningssystem så att den tid man lägger ner på styrelse, tävlingar,
kommittéer, underhåll av stugan m m premieras.
Mer information om hur det kommer att fungera kommer
under januari.

Årsmöte

blir det den 17 februari 2013 kl 16.00.
Kontakta valberedningen om du vill vara med i styrelsen!
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Lydnadstävlingen 17/11
En lyckad lydnadstävling var
det i Göteborgs Hundarena
på Tagenevägen den 17 nov,
här är de tre bäst placerade
i lydnadsklass 1 med domaren Lennart Petersson: Linn
Olsen, Göteborg-Mölndal
BHK (i mitten), Anette
Lindgren, SBK Göteborgsavd (till höger) och Erika
Eriksson, Torsby BK.
Fullständiga resultat finns på
SBK tävling, eller se länk på
hemsidan (www.alebk.se).

De tre bäst placerade
i lydnadsklass 2 med
domaren Björn Brocker:
Annette Rydebrink,
Göteborg-Mölndal BHK,
Marita Palmqvist, Partille
BK och Ebba Öjendal,
Göteborgs HU.
Tack till domarna och till
tävlingskommittén (Anki,
Kjell, Erika och Anneli)
och alla som ställde upp
som funktionärer!
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Rallylydnadstävlingen 9/12
Tack till alla som hjälpte till på vår officiella rallylydnadstävling den 9 december i Göteborgs Hundarena. Ett speciellt tack till domarna Birgitta Elgh och Mona Bratt, och till
Moa Gustafsson från Blekinge (som studerar i Göteborg) som ställde upp som skrivare
men även hjälpe till med en massa annat! Tack även till sponsorerna ProPlan, Sportlife, Ica
Ale Torg och Zoonet Ale Torg. Alafors Brodyr hade skänkt en hel låda med fina priser som
julförkläde, väskor, plädar, kepsar och handdukar. En hel del saker blev över så det blir fina
priser vid kommande tävlingar.

Pristagarna i Nybörjarklassen: 3:a
Sonja Söderlind
med Vällsjöbubblan,
Partille BK (91p).
Domare Birgitta
Elgh. 1:a Maria
Ivarson, Götene BK,
med Roscanaille´s
Smack (96p) och
2:a Anna Letfors
med Speedwagon´s
Sunny Girl, Göteborgs HU (93p).

I fortssättningsklassen vann Barbro Larsson, Ale
BK, med Focuz,
97p. Tvåa kom
Cinzia Lundgren,
Lerums BHK,
med Berningtons
Widunder, 92p.
Tredjeplatsen
kneps av Stefan
Elfström, Ale BK,
med Peppe, 87p.
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I avancerad klass vann Britta Polentarutti (Svenska spaniel- och retrieverklubben) med
Andhämtningens Jonna, 97p. Tvåa med 92p kom Anette Lindgren, SBK Göteborgsavd.,
med sin schapendoes Malte (Eyeball´s Wic-a-boo-malte) och på tredje plats kom Malin
Appelqvist (Svenska schnauzer-pinscherklubben) med Noticeable Human Nature, 84p.

I Mästarklassen blev det delad förstaplats blev det för Karin Johansson, Boräs BK, med
Spike, och Mirja Karlsson, SBK Göteborgsavd., med Zorba, båda ekipagen med full pott
- 100p! Delad 3:a för Annica Mansfeld, Ulricehamns BK, och Cinzia Lundgren, Lerums
BHK med 95p.
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Bilder från unghundskursen
Under hösten anordnade klubben en unghundskurs med tio deltagare. Nyttiga och roliga övningar varvades med teori och gruppen
provade vid ett tillfälle även på personspår. Kursdeltagarna gjorde
fina framsteg tillsammans med sina hundar, och vi ser fram emot
återträffen den 27 januari!
			Anna-Lena, Pia och Anna (medhjälpare)

Vi gör en övning som
kallas «hissen».
Här har hundarna
kommit in i «hissen»
och ska sitta ner.

Här går Morgan
med Tickan ut ur
«hissen» och de
andra hundarna ska
fortfarande sitta kvar.
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Här avslutar
vi med att alla
samlas i ringen
och det blir lite
lugn i lägret.
Några sitter
- står - ligger
och hussar
och mattar
väntar på fika i
klubbstugan...

Anna-Lena
går igenom
friskvård och
vardagsskötsel
av hunden. Här
är det hennes
egen Ceder
som får agera
demonstrationsobjekt när hon
går igenom hur
man kontrollerar
tänderna och ser
ner i halsen.
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Ginas bravader!
Vintermörkrets tid är här!
Klubben har firat 30-årsjubileum och
det är tredje gången som matte har
deltagit i festligheterna. Men tror ni att
jag har fått följa med? Inte då trots att
jag är anledningen till att hon gick med.
I vått och torrt har jag följt med henne
på diverse kurser. Har alltid gjort mitt
bästa för att stödja henne, kanske inte
alltid på det sättet hon önskat. Våra
tvåbenta kurskamrater och kursledare
kommer alltid att minnas mig, jag har
lämnat ett avtryck i
deras hjärtas tavla. Tror
att de minns mig som
en glad och positiv hund
- kanske inte alltid den
lydigaste! Spårkurserna
var roligast, där var jag
stjärnan. Fast jag var för
smart för att bry mig
om de där små fåniga
pinnarna som låg i
spåret - det var målet jag
var ute efter. Att matte
hängde efter mig i en
lina fick jag stå ut med.
Hon hade aldrig hittat
tillbaka själv!

gärna varit med och hjälpt till att äta
upp resterna. Mat som är så gott! Nu
fick jag nöja mig med att höra matte
berätta om kvällen när hon kom
hem.. Att de som inte hade möjlighet
att komma var de som hade missat
något. Jag var inte tillfrågad! En kort
sammanfattning är att det var en trevlig
kväll i goda vänners lag med glada
skratt och att maten var mycket god
och fint upplagd.

Nu börjar vi närma oss jultid. Matte
har plockat fram tomtarna till sitt
jullandskap. Varje år lägger hon
ett vitt lakan, som skall föreställa
snö på långbordet under fönstret i
vardagsrummet. Sedan formar hon
en bild av tomteland med figurer av
porslin. En kyrka, några hus, en spegel

30 årsjubiléet planerade hon långt i
förväg, satt och slog i en bok och skrev
på datorn. Nå ja, hon hade väl aldrig
kommit på frågorna själv som de fick
försöka lösa på festkvällen... Fick höra
senare att några hundar varit med i
festlokalen. Lyckans ostar! Jag hade
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som blir till frusen is, ett luciafölje, en
tomteorkester och flera småtomtar som
utför olika sysslor.
Jag tror aldrig att jag har förstått mig på
julen. Så att matte skulle klä ut sig till
tomte för att glädja mig är bortkastat.
Blir snarare rädd för den där underliga
figuren, fast den luktar ju matte och
låter som matte, fast man vet ju aldrig..
Hennes förra hund, Lady, en norsk
buhund, fullkommligt ÄLSKADE
julen och allt den förde med sig.
Redan när granen togs in och kläddes
och julklapparna låg under den, så
tog hon till sin uppgift att ingen
försökte tjuvkika. Mest intressanta
var de klapparna som luktade och
som eventuellt kunde vara till henne.
Att ta något i förväg var under
hennes värdighet! Så kom då äntligen

JULAFTON, när paketen skulle delas
ut av tomten. Fast både hon och jag vet
ju att det bara är matte.. Hon satt snällt
vid tomtens sida och väntade på att
något skulle vara till henne. Öppnade
något själv gjorde hon inte utan
väntade tills de tvåbenta hade tid att
hjälpa henne. Sedan stod hennes godis
under bokhyllan i vardagsrummet och
hon hämtade någon när hon var sugen
på något gott. Pekade med nosen på
det hon ville ha just den gången. Rörde
aldrig något själv..
Matte och jag önskar er En riktigt God
Jul och Ett Gott Nytt År!
Med smaskiga överraskningar åt alla!!
Slickar och svansviftniningar,
			
			Er Gina

alla medlemmar önskas

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
från Styrelsen

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

