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Ordförandens
rader

Äntligen sommar

Hej alla glada medlemmar. Nu är sommar äntligen här och för de flesta stundar semester och ledighet. Ta vara på denna tid, umgås med både två och fyrbenta vänner
och njut, det är mitt råd! Själv har jag och hundarna redan haft vår semester med två
välbehövda veckor av vila. För oss gäller nu läger, träningar och tävlingar för resten
av sommaren. Något som jag ser mycket fram emot. Något annat jag ser fram emot
är alla spontana och mysiga tillfällen med hundarna som brukar uppstå under den här
tiden på året. Vardagen känns mycket lättare och roligare när det är varmt och ljust!
Sommaren är perfekt för hundaktiviteter, även om du inte planerar att tävla eller åka
på speciella hundevenemang. Ut i naturen, bada tillsammans med din hund, dela på en
glass, gå härliga skogspromenader på kvällarna eller ta det bara lugnt i er alldeles egen
lilla oas på hemmaplan. Passa på att umgås med din fyrbenta vän när du är ledig. Tiden
resterande året brukar ju snabbt fyllas på med jobb, barn, aktiviteter och dylikt. Lätt att
glömma av att bara vara och umgås.
När jag ser tillbaks på den gångna våren kan jag bara konstatera att det hänt mycket på
klubben. Vi har haft flera olika kurser igång, med både duktiga och engagerade deltagare och instruktörer, anordnat väl arrangerade tävlingar, haft momentträningstillfällen,
både teoretiska och praktiska, med Monica Henriksson, haft medlemsmöte och
fixardagar och inte minst ”spontana” träningsträffar i både spår och lydnad bland
klubbens medlemmar. Jättekul och mycket uppskattade aktiviteter av deltagarna. Nu
under sommaren tar vi en liten paus med kurser och tävlingar, men olika aktiviterer
kommer ändå att fortgå på klubben. Håll koll på hemsidan eller klubbens FaceBook
sida för att hänga med i vad som händer. Eller varför inte själv komma med förslag på
tillfällen att träffas och ”prata” hund? Kanske vill du ha hjälp/sällskap med lite spårning
eller vill ha träningskompisar på appellplan när du är på klubben. Tveka inte skriv en
förfrågan via klubbens FaceBook-sida eller i gästboken på hemsidan. Om vi inte ses på
klubben under sommaren hoppas jag att vi ses till hösten. Flera spännande aktiviteter
och kurser är redan under planering och jag hoppas att de skall bli lika lyckade som de
som varit under våren!
5

Men nu är sommaren här, så njut av den och var rädd om både dig och din fyrbenta vän
när ni är ute på äventyr. Och sist men inte minst, INGA HUNDAR I BILEN UNDER
SOLIGA DAGAR!!! En uppmaning som inte kan upprepas för många gånger. Vi ses
till hösten.
Varma hälsningar
Elin Carlsson

Redaktörens
rader

Hej kära läsare!

Här är nu andra numret av Rapporten 2013, som satts ihop med mycket möda och stort
motstånd, då det är så mycket annat som måste göras utomhus den här tiden på året
istället för att sitta inne vid datorn. Till exempel skrapa färg på huset och måla på ny,
och gräva och fixa i trädgården. Loeki tycker att det är dödstråkigt när jag målar och
gräver, färsöker hjälpa lite med grävandet ibland men blir snabbt uttråkad. Då är de
toppen att åka till klubben ett par timmar och träna ihop med en kompis och sen ta en
härlig skogspromenad på stigarna runt Lindåsen. Sen ligger han raklång i skuggan och
sover skönt. Medans jag får fortsätta med målandet och grävandet...
Så klubbtidningen är kraftigt försenad. Men som kompensation är det ett extra tjockt
nummer, 48 sidor istället för 36, och några nya annonsörer och medlemserbjudanden.
Här finns gott om fina bilder från vårens tävlingar och aktiviteter, och en presentation
av årets Klubbmästare. Och nu, så här i mitten av sommaren, är det dags att boka in
höstens aktiviteter i form av medlemsträffar, kurser, träningsläger och tävlingar.
Vi ses på klubben!
Anna Frisk
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TRÄNINGSLÄGER I URSAND!
13-15 september 2013
Förra året blev det inget träningsläger. Det tar vi igen i år
med råge!
Häng med till mysiga Usands camping
vid Vänerns strand, inte så långt från Vänersborg.
Vi inleder med lite god mat tillsammans på fredagskvällen.
Var och en tar med sig vad den vill äta, det finns en tradition
att äta kräftor/räkor den första kvällen, så varför inte ladda
upp med lite skaldjur! Grilla går också bra.
På fredag kväll bestämmer oss för vad vi ska göra på lördagen och delar in oss i grupper beroende på vad vi vill träna
på. Det finns fina spårskogar, möjlighet att göra sökruta, och
tillgång till appellplan på Vänersborgs BK, som ligger bara
5-10 minuters bilväg bort.
Lördag kväll grillar vi tillsammans.
På söndagen tränar vi på förmiddagen innan vi korar
ALEPILEN - Ale BKs snabbaste hund!
Vid lunchtid ska stugorna lämnas. Kanske man sen går ut i
skogen och tar de kantareller som setts under spårandet, om
man orkar...
Anmäl senast 10 augusti till Elin Carlsson om du kommer
med, så att vi vet att det blir något läger!
E-post: dbw350@hotmail.com Tel 0736-258991
Boka stuga/husvagnsplats själv på Ursands camping,
Vänersborg, på www.ursand.se
eller på tel 0521-186 66
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN INFORMERAR

Höstens kurser

Valpkurs

Valpar 3-6 månader
Startar 8 sept kl 10-12, 6 ggr varannan söndag
Vi jobbar med kontaktövningar, social träning och grunder för allmänlydnad. Vi kommer också göra enkla spårövningar och andra
aktiveringar. Föreläsning om hundens hälsa ingår. Vi blandar teori
och praktik varje gång.
Kursledare: Anna-Lena Svensson och Pia Mikkelsen
Anmäl dig via klubbens hemsida! Kurskostnad: 800:- (betalas till
bg 325-4935, märk betalningen med ditt namn + valpkurs).

Grundkurs i Allmänlydnad

Hundar 7 månader och äldre. Lämpligt som fortsättning efter valpkurs eller som nybörjare.
Startar 20 augusti kl 18.30-20.30, 6 ggr varannan tisdag.
Kursens innehåll är bl a kontakten mellan dig och din hund, vanliga kommandon för vardagen, enkla spårövningar och andra
aktiveringar. Vi blandar teori och praktik varje gång. Föreläsning
om hundens hälsa ingår.
Kursledare: Monica Henriksson
Anmäl dig via klubbens hemsida! Kurskostnad: 800:- (betalas till
bg 325-4935, märk betalningen med ditt namn + grundkurs)
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Grundkurs i Allmänlydnad OBS! Dagkurs

Hundar 7 månader och äldre. Lämpligt som fortsättning efter
valpkurs eller som nybörjare.
Startar 20 augusti kl 10.00-12.00, 6 ggr varannan tisdag.
Kursens innehåll är bl a kontakten mellan dig och din hund,
vanliga kommandon för vardagen, enkla spårövningar och andra aktiveringar. Vi blandar teori och praktik varje gång. Föreläsning om hundens hälsa ingår.
Kursledare: Monica Henriksson
Anmäl dig via klubbens hemsida! Kurskostnad: 800:(betalas till bg 325-4935, märk betalningen med ditt namn +
dagkurs)

Fortsättningskurs i lydnad

För hundar som har god allmänlydnad och vill fortsätta jobba
med dressyren.
Startar 27 augusti kl 18.30-20.30, 6 ggr varannan tisdag.
På denna kurs vidareutvecklar vi dressyren utefter var du och
din hund befinner er.
Spår- och uppletandeövningar. Vi blandar teori och praktik varje
gång.
Kursledare: Monica Henriksson
Anmäl dig via klubbens hemsida! Kurskostnad: 800:- (betalas
till bg 325-4935, märk betalningen med ditt namn + fortsättning)
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Tävlingskurs

Vi vänder oss till dig som vill komma vidare med tävlingsträning.
Ett ypperligt tillfälle att få individuell träning. Kursen läggs upp
som följande; en gemensam genomgång därefter fyra ekipage
varannan vecka. Sammanlagt åtta ekipage på kursen.
Startar 26 augusti kl 18.30-20.30, 6ggr varannan måndag (inkl
gemensam start).
Kursledare: Monica Henriksson (redan fullbokad, men anmäl dig
som reserv, eventuellt kan det bli ytterligare en grupp)
Anmäl dig via klubbens hemsida! Kurskostnad: 800:- (betalas till
bg 325-4935, märk betalningen med ditt namn + tävling)
MEDLEMSKAP
Obs! för att gå kurs på Ale BK måste du vara medlem.
Läs mer om medlemskap på hemsidan (under medlemsinformation).
Förfrågningar om kurserna ställs till Anna-Lena på e-post
utbildning@alebk.se eller tel 0702-291236.
nformation och anmälan på www.alebk.se

Det finns möjlighet att vara med som medhjälpare

Ett ypperligt tillfälle att se hur hundar och förare utvecklas,
och bra merintering om du vill gå vidare och utbilda dig själv till
instruktör i framtiden.
Ta kontakt med Anna-Lena på utbildning@alebk.se
Hälsningar,
/Anna-Lena & Pia
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AGILITY PÅ ALE BK?
Vi har i styrelsen fått in en del förfrågningar angående agility
på klubben. Det som framförallt efterfrågats har varit nya hinder och banmatrial.
Vi har tagit upp frågan på styrelsemöten och kommit fram till
att en sådan investering är mycket kostsam, och kräver arrangemang av medlemmar, som både vill och kan vara med
att sköta en eventuell satsning!
Jag vill därför börja med att skicka ut en förfrågan till alla
klubbens medlemmar om vad ni anser om saken? Är ni själva
intresserade av att satsa på agilityn, kan ni bidra med något/
hjälpa till på klubben inom grenen? Finns det någon agilityinstruktör bland er, medlemmar, som kan tänka sig hålla kurs? I
det stora hela, finns det medlemmar som vill och har möjlighet
att hjälpa till att ta hand om en sådan här satsning långsiktigt?
Vi i styrelsen behöver era åsikter och er delaktighet i frågan
för att kunna gå vidare, därför ber jag er att höra av er till mig
senast 1/9 antingen via mail eller via telefon om er åsikt om
agility på ALE BK!
Mvh Elin Carlsson /ordförande Ale BK
Ni kan nå mig via epost:
dbw350@hotmail.com
Eller via telefon:
0736 258991
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kallelse till

MEDLEMSMÖTE

torsdag 5 september kl 19.30
(efter öppna träningen)
innehåll:

Föreningen Sindys Foundlings
presenterar sig och sin verksamhet
Kommande aktiviteter
Aktuella ärenden

Möjlighet att fixa merit-tavla
Fika!

Anmäl dig gärna i förväg (för fikabrödets skull)
till Anna Frisk /vice ordförande Ale BK
Tar även emot bilder till merit-tavlor.
E-post: loeki@telia.com
Telefon: 0723-29 4717

Kommande medlemsmöte:
FÖRELÄSNING OM HD
av Maths Lindberg, Husdjurshälsan
onsdag 6 november
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Lydnadstävlingen 1 juni

Det bjöds på strålande sol och gott fika på klubbens lydnadstävling den
1 juni. Tack till alla som kom, och ett stort Grattis alla som placerade sig!
Vi korade även årets klubbmästare, Erika med Bagheera! Tack till alla
funktionärer, och förstås ett stort tack till domaren Eva Svanstedt som
dömde alla klasser!
Tävlingskommittén för bruks/lydnad bestående av Anki Mossberg,
Kjell Asplund och Erika Bengtsson hade planerat tävlingen som genomfördes helt utan problem! De fina bilderna är tagna av Anette Lindgren.
Hela resultatlistan finns på SBK tävling eller på klubbens hemsida:
www.alebk.se
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Klass I: 1:a Åsa & Mio, 2:a Monika & Sunday, 3:a Linda & Casper.
Nedan: Susanne Ohlsson & Kitchi 1:a pris och vinnare i klass II (till v) Sarah &
Combat på 2:a plats.
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Maj-lis & Golli vinnare klass III Teresa & Karma vinnare Elitklass.

Träningstävling Lydnad
Torsdag 15 augusti kl 19:00

Passa på och kör momenten inför lydnadstävlingen
24 augusti. För Ale BKs medlemmar. Anmälan senast
en vecka innan till Anki Mossberg på e-post Anki.
Mossberg@telia.com eller på FaceBook-sidan.
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ÅRETS KLUBBMÄSTARE 2013

Erika Bengtsson och Bagheera
Hur har du tränat inför tävlingen?
Tränat många men korta pass.
När dottern sovit och 1-2 dgr i
veckan har vi vart på olika klubbar,
kört mycket stadga på honom
eftersom han har en tendens att
försvinna ifrån mig på både träning
och tävling. Men sen har vi mest
fräschat upp bådas minnen då vi
haft ett längre uppehåll... Främst
från tävlande men även lite från
träningen. Så det här att nog den
spark i röva som behövdes på oss
;)) Så till hösten blir det till att
starta appellen och antingen satsa
på LP1 eller gå vidare till 2:an.
2:ans moment är under träning
men vi får se… målet är i alla fall att
starta 2:an.
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Mer om dig: Jag har vart med i Ale BK
till och från sen 2007 då jag köpte
min första hund som är Bagheera,
en 6-årig boxerhane, ganska mycket
hund med en väldans massa energi!
Men han blir väldigt ledsen när man
blir arg på honom. Så han är inte så
tuff som man kan tro men det har
tagit honom 6 år för att mogna och
komma ner på jorden… Så nu är han
som bäst så nu gäller det att utnyttja
detta! förutom lydnaden och brukset
så tränar vi en del Agility sen i höstas.
Vi har tävlat en gång och det gick
sådär… Men det är så lätt i Agility att
det blir fel i den snabba farten. Men
vi båda tycker det är väldigt roligt att
bryta av den andra träningen med
lite mer fart och fläkt.
Foton: Anette Lindgren

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

Rallytävlingen 4 maj
Snacka om att vi har haft tur med vädret för vårens tre tävlingar! Även
den 4 maj då vi genomförde en rallylydnadstävling för avancerad klass
och mästarklass var det strålande sol. Det var ett 30-tal startande, och
dömde gjorde vår egen domare Birgitta Elgh. Tack Birgitta, och alla andra som gjorde att tävlingen kunde genomföras. Martia och Anita skötte
köket med bravur, och det bjöds på hemlagad lunch till funktionärerna.
Tre ekipage placerade sig på maxpoäng (100 p)i mästarklassen:

Marie-Lousie Segvall med sin Dansk-Svenska gårdshund Joppe (Ale
BK), Mirja Karlsson med Zorba (SBK Göteborgsavd) och Britt Ohlsson
med Finska lapphunden Menja (Stenungsunds BHK). Här tillsammans
med domaren Birgitta Elgh. Foto: Anna Frisk.
Avancerad klass: Elin Carlsson med sin Riesenschnauzer Nemo (Ale
BK) placerade sig först med 99 p, Sandra Freij med sin Aussie Nikita
(SBK Göteborgsavd.) kom tvåa med 98 p och Britta Polentarutti med sin
golden retriever Lita (Svenska spaniel- och retrieverklubben) kom trea
med 96 p. Tyvärr ingen bild på dem...
Hela resultatlistan finns på SBK tävling eller på www.alebk.se
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Ale BK på Hundens Dag
Ale BK fick en fråga att delta i Hundens Dag på Bohus fästning
den 1 maj 2013 och förstärka Kungälvs BK, då de endast hade
ett ekipage som deltog. Efter en del svårigheter att hitta upp till
rätt gräsplätt på fästningen tränade vi där på söndagen innan. Lite
läskigt var det i början, högt upp utan riktigt staket, men vacker utsikt! På själva uppvisingsdagen var det ju även publik som skulle
trängas där uppe, men det gick bra och snacka om att våra hundar fick bra miljöträning! Övriga uppvisningar stod Kungälvs BK
för: agility, lydnad och skyddshundsuppvisning, där fångarna på
fortet stal både nycklar och pengapåsar från fångvaktarna och sedan rymde och gömde sig. Hundarna hittade förstås både fångar,
nycklar och påsar, till publikens stora förtjusning!
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Vi som var där och visade rally med våra hundar var Marie-Louise, Birgitta, Anna-Lena, Elisabeth, Anna och Elin. Tyvärr var programmet inte så bra sammansatt då det utlovade att besökarna
skulle få prova på rallylydnad men i praktiken fanns det inte
någon tid för det, då lydnadsuppvisningen
satte igång direkt efteråt. Något att
påpeka till arrangörerna om det
blir en ny medverkan nästa år.						
Text & bild Anna Frisk
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Brukstävlingen 27 april

Ann Barata var spårläggare för Madeleine Jagebrant, här på väg tillbaka efter
att shiban Kirin klarat spåret och hitat alla pinnarna! Foto: Karin Ström.

Den 27 april anordandes det ett
bruksprov vid Ale BK. Bruksprov är
en av Svenska Brukshundklubbens
tävlingsgrenar. Grenen innehåller
dels obligatoriska lydnadsmoment
och dels ett specialmoment, som
man själv väljer, i det här fallet
var det spår lägre klass med åtta
deltagare. Genomförandet sker
både på en appellplan och i skog
och mark.
Att anordna spårtävlingar är en
utmaning för brukshundklubbarna
då det krävs många funktionärer
och bra spårmark. Först och främst
behövs det en spårläggare för varje
tävlande. Sedan två domare och
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två tävlingsledare. Sedan behövs
det två skrivare till lydnadsdelen,
och så en tävlingssekreterare. De
två tävlingsledarna Anki Mossberg
och Kjell Asplund hade i förväg
preparerat de åtta spåren fördelade
vid Lindåsen, där Ale BK håller till,
och vid Dammekärr. Det är inte
så många spårprov som anordnas
varje år på grund av detta, och ofta
är det fler som vill tävla än vad som
finns platser, och deltagandet får då
avgöras med lottning.
Tävlingsdagen inleddes med
spårprovet i skogen tidigt på
morgonen, där hundarna med sina
förare efter i lina skulle följa ett

var sitt kilometerlångt spår av en
person som gått där ca en timma
innan. I spåret är träpinnar utlagda
som hunden ska markera eller ta
upp och lämna till föraren. Sedan
var det dags för lydnadsmomenten
för de sju ekipagen som klarade
av spårprovet. Momenten är
linförighet, framförgående,
inkallande, platsläggande,
apportering, krypande, hopp
sitt (hoppa över ett hinder,
sitta ner på andra sidan och
sedan på kommando hoppa
tillbaka och sätta sig vid
förarens sida), platsliggande
med skott samt budföring
med skott. Momenten sker
både med och utan koppel.
På första plats kom Jessica
Sandström, Nödinge,
som tävlar för Kungälvs
Brukshundklubb, med sin
Rottweiler Türingen ́s Vilda, 505,25
poäng. På andra plats kom Monica
Höglund, Vänersborgs BHK, med

sin Flatcoated retriever Storyteller
́s New Black Diamond (Alliz),
465.75 poäng, och på tredje plats
kom Eva-Lena Pedersén, Alingsås
BHK, med sin Australian shepherd
Arelidsaussie Imala Hawk (Saga),
454.5 poäng. Alla tre ekipagen blev
uppflyttade till högre klass.

Hela resultatlistan finns på Ale BKs
hemsida www.alebk.se
Text: Anna Frisk
(även publicerat i AleKuriren)
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Jessica Sandström,
Nödinge, som
tävlar för Kungälvs
Brukshundklubb,
med sin Rottweiler
Türingen ́s Vilda i
lydnadsmomentet
krypande. Vilda
syns även ovan i
apporteringen.
Foton: Karin Ström.

Jessica och Vilda till höger, Monica och Alliz i mitten och Eva-Lena med Saga till vänster.
Bakom står domarna Carina Romland och Annica Hallin. Foto: Anna Frisk

Resultat från Spår Lägre Klass 27/4 2013
1. Jessica Sandström, Kungälvs Brukshundklubb med Türingen ́s
Vilda, Rottweiler, 505,25 p (uppflyttad).
2. Monica Höglund, Vänersborgs BHK, med Storyteller ́s New
Black Diamond (Alliz), Flatcoated retriever, 465.75 p (uppflyttad)
3. Eva-Lena Pedersén, Alingsås BHK, med Arelidsaussie Imala
Hawk (Saga), Australian shepherd, 454.5 p, (uppflyttad)
Hela listan hittar du på SBK tävling eller på www.alebk.se
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•

Mottagning till klinikens veterinärer och djursjukskötare

•

Ögonlysningar

•

Ledsjukdomar och tillväxtproblematik

•

Undersökningar och operationer

•

Röntgen och ultraljud

•

Tandvårdsmottagning

•

Höftledsröntgen till SKK

•

Butik med stort sortiment av foder och tillbehör

•

Lördagsöppet 10 – 16 i Västra Frölunda
Vi har även mottagning på Backaplan och i Gråbo:

•

Veterinärmottagning Backaplan 031 89 40 90

•

Veterinärmottagning Gråbo 0302 46 400

Välkomna att besöka vår hemsida och på Facebook!
Husdjurshälsans Veterinärkliniker
J A Wettergrensgata 6
421 30 Västra Frölunda
031 89 40 90
www.husdjurshalsan.se
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Ale Brukshundklubb
MEDLEMSMÖTE

Protokoll medlemsmöte 2013-04-24 kl 19.20-19.55.
Närvarande: Kjell Asplund, Anki Mossberg, Erika Bengtsson, Anita Graneström, Marita Westerlund,
Marie-Louise Segvall, Pia Mikkelsen, Anette Lindgren, Anna Barnö, Soili Löfgren, Barbro Larsson,
Anna Frisk, Elin Carlsson, Anna-Lena Svensson.
§1.

Mötets öppnande

§2.

Fastställande av dagordningen

§3.

Val av protokolljusterare
Pia Mikkelsen valdes att justera protokollet.

§4.

Medlemmars åsikter angående förbundsstyrelsens förslag, samt inkomna motioner
till SBKs kongress:
Förbundsstyrelsens förslag nr 1: förbundsavgiften 2014-2016:
Inga kommentarer från medlemmarna.
Förbundsstyrelsens förslag nr 2: Bildande av verksamhetsklubb för Agility:
Inga kommentarer. Påverkar inte Ale BK, då vi för närvarande inte har någon
Agilityverksamhet.
Förbundsstyrelsens förslag nr 3: Revidering av Svenska Brukshundklubbens
grundstadga:
Inga kommentarer.
Förbundsstyrelsens förslag nr 4: Förändring i bruksprovsregler gällande krav på
genomfört MH:
De raser som inte SBK har avelsansvar för kan kravet på att genomfört MH ersättas av
genomfört BPH. Inga kommentarer.
Motion 1. Införande av ytterligare en apportvikt samt hinderhöjd vid brukstävlingar:
Medlemmarna var eniga att det är en bra motion och vi bifaller den. Ale BK önskar
dock att en regelrevidering görs tidigare än 2017. En eventuell motion sänds in av Ale
BK inför nästa kongress ang regelrevidering. Punkten tas upp vid nästa medlemsmöte.
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Motion 2. Införande av förtur att delta vid bruksprov inom egna distriktet:
Vi avvaktar en närmare granskning av ärendet.
Motion 3. Att Mondioring (MR) införs som en officiell gren inom SBK och att SBK
arbetar för detta i motionärens anda:
Inga kommentarer.
§5.

Ale BKs representant vid Västra distriktets möte den 8 maj
Medlemmarna valde klubbens ordförande Elin Carlsson att representera klubben vid
Västra distriktets möte den 8 maj.

§6.

Övriga frågor
Kjell Asplund föreslog att en kommande motion till SBKs kongress 2014 skulle kunna
vara att det skulle vara 500 meter i skog i stället för 300 meter på äng vid Apellklass
spår. Samt 5 apporter ist för 3 st. Motivering. Lättare att arrangera tävlingar och flera
klubbar kan på så sätt arrangera tävlingar. Mer likvärdigt de övriga klasserna i spår.
Besslutades att medlemmarna funderar på detta och det tas upp vid nästa
medlemsmöte.

§7.

Ordföranden mötet avslutas

Lindåsen den 24 april 2013

Vid protokollet:……………………………………………………..
Anna Frisk, sekreterare

Justeras:
…………………………………….

…………………………………………

Elin Carlsson, mötesordförande

Pia Mikkelsen, justeringsperson
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I Zoonet’s lokaler på Ale torg i Nödinge
Vi har lördagsöppet 1 gång i månaden
Veterinärundersökningar, medicinska utredningar,
profylax t ex vaccinationer, kloklipp, provtagningar
för DNA-tester
Mångårig erfarenhet av beteendeanalyser på hund och katt
Hembesiktningar för uppfödare
Försäljning av medicinska foder
från Hill’s, Royal Canin och Specific

073-500 70 78
070-518 30 73
www.veterinarvarkstan.se
Leg vet Anki Heinonen
Leg djursjukskötare Monica Henriksson

Semester-Rally!
Banträning rallylydnad

Måndag 29 juli 2013 kl 15-17
Ytterligare tillfällen kan tillkomma vid stort intresse.
För medlemmar i Ale BK, men även andra är
välkomna, dock ska man vara med i SBK.
Kostnad: 20 kr/person.
Vill du delta? Kontakta Anna Frisk,
E-post: loeki@telia.com Tel 0723-294717
Välkomna!

Rallylydnads-SM

Helgen 14-15 september hålls Rallylydnads-SM vid Söderåsens
BK i Skåne. Även i år deltar Ale BKs Marie-Louise Segvall med
sin dansk-svenska gårdshund Joppe, som förra året knep en
femteplats. En av de två domarna i år är vår egen Birgitta Elgh.
Lycka till!

Ale BK behöver pengar!

Höga kostnader för fasta avgifter som el, försäkring, sophämtning,
gräsklippare (inkl bränsle och service), snöröjning, underhåll av
klubbstugan och träningsplanen osv gör att klubben måste hitta
nya sätt att få in pengar på. Loppisen den 29 september är ett
exempel på det. Har du idéer hur vi kan få in extra pengar? Kan
tänka dig att hålla i något arrangemang som kan ge intäkter?
kontakta någon i styrelsen.
Annonserna i klubbtidningen är en viktig inkomstkälla. Har du tips
på någon ny annonsör? Har du firma och vill annonsera? Hör av
dig till Anna Frisk på loeki@telia.com eller 0723-294717

Ale BK på FaceBook!

Gå med i gruppen Ale brukshundklubb
Nu nästan 80 medlemmar!
Där kan man söka träningskompisar, gratta bra tävlingsresultat
och peppa varandra om det inte går så strålande.

OBS: ersätter inte Rapporten och hemsidan.
...om du har viktig info, glöm inte att även sända till webmaster
birgitta@elgh.net eller loeki@telia.com
...och skriv gärna även i gästboken på hemsidan www.alebk.se
Tänk på att alla inte har FaceBook!
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Ale BK behöver
kursledare

Det finns efterfrågan på kurser, men på grund av att nästan
inga av klubbens egna utbildade SBK-instruktörer kan ta på
sig att ge kurser så förlorar klubben sin största inkomstkälla.
I längden är det inte möjligt att driva klubben om det inte
anordnas kurser. Vår förträffliga avtalsinstruktör fyller upp så
länge, men det är inte hållbart i längden då intäkterna för
klubben minskar för varje år.
Du instruktör som vill ge kurs, kontakta utbildningskommittén!
Specialkursen i spår på nästa sida till exempel är inte för den
som för endast egen del vill förkovra sig i spår utan är ett led i
instruktörsutbildning och den förpliktigar att den som går den
håller kurser och är aktiv i klubben.
Vill du utbilda dig till spårinstruktör? Vill du ge kurser? Har du
förslag på andra kurser du vill hålla? Har du SBK-utbildning,
men känner dig lite ringrostig? eller har du en annan utbildning och skulle vilja komplettera med en SBK-instruktörsutbildning?
Kontakta utbildningskommittén på E-post:
utbildning@alebk.se

MENTALKUNSKAPSUTBILDNING
31/8 – 1/9 2013

Utbildningen vänder sig till mentalfiguranter och instruktörer.
Lärare: Owe Andersson och Susanne Kihl
Plats: Lilla Edets Brukshundklubb
Mer information kommer från Västra distriktet. Intresserad?
kontakta utbildning@alebk.se
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VÄSTRA DISTRIKTET UTBILDNINGSSEKTORN
INBJUDER TILL KURSEN

SPECIALKURS SPÅR
Välkommen till Specialkurs Spår den 13-15 september 2013.
Kursledare. Per-Olof Andersson Stenungssunds BhK
Plats: Stenungsunds Brukshundklubb
Praktiska övningar i Stenungsund
Arrangör: Utbildningssektorn Västra Distriktet och
Studiefrämjandet.
Kursen riktar sig i första hand till instruktörer under utbildning, men i
mån av plats är även andra intresserade välkomna. Begränsat antal
platser, så först till kvarn!!!!Kursen börjar på fredagskväll.
Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga kurstillfällen.
Anmälan till, www.sbkvast.com/utbildning Gun-Britt Johansson på
tel. 0708-73 97 93 senast måndagen den 26 aug.2013. Obs! Anmälan
är bindande. Obs!
Kursavgiften på 600;- kr. inkl. fika och lunch betalas in efter
bekräftelse av plats till pg 529809-6 senast den 30/8 2013, annars går
platsen till nästa på listan. Vid inbetalning ange namn, klubb och
spårspecial.

Välkomna!

Utbildningssektor Västra distriktet
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LOPPIS
på Ale BK

söndag 29 september
kl 11-15

Kom och fynda på Ale BKs LOPPIS! Inte bara hundrelaterade grejer, utan allt möjligt – en vanlig loppis!
Fikaförsäljning och lotteri. Hundar är förstås
välkomna men ska hållas kopplade.
Fikaförsäljning och lotteri.
Du som vill boka bord: Man behöver inte ha hund för
att hyra bord, alla är lika välkomna. 100:- per bord
och det bokas innan den 1 september.
Bokningen görs till Barbro Larsson på
telefon 0739-855631.
Hör av dig även du som vill hjälpa till!
Det behövs fikaförsäljare, och några som gör i
ordning innan och efter.
Toppen om några kan baka!!!
Kontakta Barbro.
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RÖJARDAG

7 SEPTEMBER kl 10-14

Vi röjer sly och busk utomhus, en och annan tall ryker
också så att de inte skymmer lamporna på träningsplanen. Klubben bjuder på lunchmacka o gott fika. Anmäl
senast 1 sept till Anna F så att vi vet hur mycket mackor
som behövs.på mail Loeki@telia.com / 0723-29 4717

Efterstädning

8 september kl 12-14

Du som inte kan vara med på röjardagen den 7 sept har
här chansen dagen efter, söndag 8/9, att ta bort det som
röjts och snygga till inför Loppisen den 29 sept.. Anmäl
senast 1 sept till Anna F för fikats skull.

TACK!

Tack ni som deltog på städdagen den 18 april och fixade
både inomhus och utomhus på klubben. Ett speciellt tack
till Lars Alexandersson som lagade staketet och skruvade
upp saker på väggarna i köket, och som tillsammans med Bengt
Svensson fraktade gammalt skrot till Sörmossen dagen efter.
Även ett stort tack till Bengt Svensson och hans granne Pelle som
har sågat ner de lutande torra träden som var farligt nära
att falla ner på träningsplanen.
ocjh förstås ett jättesort TACK till Jan-Erik som under så lång tid
har klippt gräset på planerna så fint!
36

VIKTIGT!

Gräsklippning

Jan-Erik som har klippt gräset på klubben i många år
har nu av hälsoskäl sagt ifrån sig sysslan. Nu behöver
vi alla hjälpas åt att hålla gräset kort.
Ingen klippt träningsplan - inga aktiviteter - ingen klubb...
Det är inte svårt, men tar lite tid. Ni som ställer upp
kommer att få bra instruktioner.
Ger medlemspoäng!
Anmäl till Anna Frisk om du kan ställa upp och
klippa en gång under sommaren/hösten.
E-post: Loeki@telia.com
SMS: 0723-29 4717

VIKTIGT!

Stugfogde

Klubben behöver en ny stugfogde eftersom Jan-Erik av
hälsoskäl inte kan fortsätta. Hör av dig du som tycker
om att fixa och är lite händig, eller som är bra på att
sätta andra i arbete! Det kan även vara en ”fogda”!
Kontakta Anna F, se ovan.
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Öppna träningen torsdagskvällar
Tiderna för skotträningen på öppna träningen
på torsdagar:
SKOTT 18.00-18.45
Platsläggning med skott 18.15
Budföring med skott 18.30
Platsläggning utan skott 19.00.
För att det ska bli öppna träningar (med eller utan skott)
behövs det stugvärdar från slutet av sommaren och
under hösten. Vill du vara stugvärd?
Kontakta Barbro Larsson på
e-post: barbro.larsson@ncc.se Tel 0739-855 631
Ger medlemspoäng!

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte är den 12/8 kl 19.
Har du något du vill att styrelsen tar upp?
Kontakta ordförande Elin Carlsson på e-post
dbw350@hotmail.com eller tel 0736-258991

visste du att...

du som medlem kan låna träningsplan och klubbstuga
utan kostnad för egen aktivitet en gång/år.
Sedan kostar det 500 kr/gång.
Kontakta Pia Mikkkelsen på e-post
j.lillieskold@telia.com eller tel 070-3719572
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Studiefrämjandet inbjuder till Hundföreläsning:

”Lärandets A-B-C”
Föreläsning med Eva Bertilsson
Individens erfarenheter påverkar ständigt beteendet, men hur går det till? Vad
säger vetenskapen? Hur kan vi använda den här kunskapen för att bättre förstå
våra hundar (och oss själva)? Välkommen till en kväll med beteende, lärande och
träning i fokus.
Innehåll:
• Inlärningsteori i praktiken - tillämpad beteendeanalys
• Beteenden och deras funktioner - varför gör hunden så?
• Det ständiga lärandet - avsiktligt och oavsiktlig träning
• Att sätta beteendemål och att välja strategier för att nå dem

Dag:
Tid:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:

Onsdag 30 oktober
kl 18,30-21,00. Kaffe/te och fralla
serveras från kl 17.45 (ingår i avgiften).
Quality hotell, Vänersborg
100 kr, inbetalningskort skickas
ut i september
www.studieframjandet.se/stu
(obs: enbart föranmälan)

Eva Bertilsson har varit aktiv medlem och instruktör inom
brukshundklubben sedan 1992. Hon håller kurser och föreläsningar om hundträning och hundars beteende och lärande, både i Sverige och utomlands. Hon undervisar blivande
hundinstruk-törer och instruktörslärare inom beteende,
inlärning och agility. Eva jobbar även med klickerträning
för människor, s.k. TAGteach. Eva Bertilsson har skrivit flera
artiklar om belöningsbaserad träning, och är medförfattare till boken Agility Right From The Start. Just nu håller
hon dessutom på att avsluta sina studier vid masterprogrammet i beteendeanalys vid högskolan i Oslo Akershus.

Trevlig Sommar
önskar
Valtahlia`s Borzoi

SE UCH Valtahlia`s Boss In Motion

Ch Tarasov`s Designed By Nature x Radoga`s Wild Rose

Vi hoppas på smått i valplådan i sommar!
www.valtahlia.se

Ba(r)nvagnen
Ni kanske undrar varför det står en barnvagn i klubbstugan? Ale BK har
fått den av en givmild person, så att vi kan frakta rallyskyltar och -hållare
mellan klubbstugan o planen på ett lättare sätt. Joppe har provåkt den
som ni ser, och den fick godkänt! Marie-Louise, som fotade, döpte den
fyndigt till ”Banvagnen”.

Vill du annonsera i Rapporten?
Som annonsör når du våra medlemmar via klubbtidningen Rapporten
som mailas ut till medlemmarna fyra gånger/år och som även publiceras
som pdf på klubbens hemsida. En helsidesannons kostar 500 kr, och då
ingår färg (samma pris på sv/v och färg). Väljer du att teckna annonsplats
i fyra nummer (1500 kr) får du även reklamplats på vår hemsida där vi
publicerar ditt företags banner/logotype och även en länk till din hemsida.
Dessutom exponeras annonsen på klubbens anslagstavlor (inomhus såväl som utomhus). Kontakta Anna Frisk på loeki@telia.com

Ginas äventyr
Jag är en mycket social hund,
även om mina tvåbeningar
inte alltid förstår det! Nu i
veckan tyckte jag att matte
och hennes mamma var
ovanligt tråkiga. Det hände
inget kul hemma och matte
hade släppt ut mig till mormor, som höll på med någon
fånig räfsa på gräsmattan.
Inte brydde de sig om vad jag gjorde,
verkade det som. Ja, händer det inget
roligt så får man se till att det gör det!
tänkte jag.
  Hm, kanske skulle hälsa på mina
grannar, som bor en bit bort. De brukar alltid vara glada när de träffar mig.
Jag vet ju var de bor! Tidigare hade de
en brun hund av samma ras som mig.
Det var så jag hamnade hos matte, fast
det är en helt annan historia. Ni som
följt mina äventyr genom åren, känner
redan till det, och för er andra så var
det så länge sedan allt hände, att det
saknar betydelse.. I alla fall så gjorde
jag ett besök hos dem. Vägen genom
skogen är rolig och säker. Alla dofter,
som jag känner genom min känsliga
nos. Riktigt kalas blir det dessutom om
jag hittar någon rådjurs- eller älgskit!
Mums! Om ni tvåbeningar visste hur
gott det är skulle ni inte vilja äta något
annat. Fast då skulle det inte bli något
kvar till oss hundar. Så vi behåller den
vetskapen för oss själva ett tag till !!!
   Men jag tycker allt att matte kunde
blivit lite gladare när jag kom hem

igen! Jag visade ju så tydligt att jag var
såå glad att se henne. Nej, hon började
prata med sin granne om hur pinsamt
hon tyckte att det var att jag gav mig
av själv och tackade för att hon kom
hem med mig. Mig brydde sig matte
inte alls om. Jag fick riktigt kräla för
henne, hela kvällen för att hon skulle
bli sällskaplig.. Hon muttrade något
om att just nu var jag vääldigt billig!!
Birgitta som ledsagade mig på vägen,
blev däremot bjuden på glass och fick
titta i mattes fotoalbum från hennes semester. Snacka om att det var orättvist!
Matte klarar inte av att vara sur på mig
länge. Jag vet ju hur jag skall hantera
henne efter alla år tillsammans! Krypa
intill henne i tvsoffan och se charmig
ut – det kan jag! Sedan gjorde jag ett
race i trädgården på kvällen, riktigt
tog ut farten och sprang runt, runt.. Då
smälter hon som vax! Ingen motstår ett
riktigt portisrace!!!
Väl mött i sommarvärmen!
			Er
			Gina
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Hundcenter
Vi sätter din hund i fokus!
• Hunddagis
• Hundpensionat
• Hämtning / Lämning
K
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• Öppet dygnet runt / året runt
ALLA HUNDAR ÄR VÄLKOMNA!

Garn 136
463 95 Lödöse

0520-66 01 90
www.45anstassar.se

LYDNADSTÄVLING
24 AUGUSTI
Ale BK arrangerar en lydnadstävling
(klass I och II) den 24 augusti 2013.
Anmäler dig gör du på SBK tävling
(www.sbktavling.se)
senast den 2 augusti.
Fina priser!
Vill du hjälpa till som funktionär?
Hör av dig till tävlingskommittén för
lydnad/bruks!
Vi behöver dig!
Maila Anki.Mossberg@telia.com
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RALLYLYDNADSTÄVLING
21 SEPTEMBER
Ale BK arrangerar en rallylydnadstävling
den 21 september.
Enbart nybörjarklass.
Fina priser!
Sista anmälningsdag 31 augusti på SBK
tävling (www.sbktavling.se).
Vill du hjälpa till som funktionär?
Hör av dig till tävlingskommittén för
rallylydnad.
Vi behöver dig!
Kontakta Birgitta på rally@alebk.se
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SPONSORER

Veterinärkliniken Husdjurshälsan sponsrar med priser i form av
presentkort på 2 x HD ED röntgen (SKKs avgift på 330 kronor
betalar man själv) till ett värde av 1 375 x 2 = 2 750 kronor. Dessutom presentkort på 5 x Vaccinering DHPPI, standardvaccin till ett
värde av 5 x 395 = 1 975 kronor. Dessutom bjuder Maths
Lindberg på Husdjurshälsan klubben på en gratis föreläsning!
Lilla Edets bruk har skänkt tre balar toapapper, ett par förpackningar hushållspapper och Torky till klubben.
Linda Fryckberg/Alafors Brodyr har skänkt priser till tävlingar i
form av kepsar, plädar, väskor, handdukar m m.
Ytterligare tävlingspriser i form av leksaker har skänkts av Anneli
Jacobsson och Marit Westerlund.
Tack alla - mycket uppskattat!

Klubben söker ny huvudsponsor för hundmat (priser) då ProPlan
har sagt upp avtalet. Har du tips på någon ny sponsor, kontakta
Birgita Elgh på birgitta@elgh.net
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PERNILLAS GODA KAKA
(som hon bakade till KM:et 2012)

Använd cocos i formen istället för ströbröd.
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MEDLEMSFÖRMÅNER

RABATT PÅ ZOONET
Medlemmar i Ale BK har 10% rabatt på hundrelaterade produkter och
på allt foder, även torrfoder, på ZooNet på Ale Torg. Ta med medlemskort och ange Ale BK i kassan. 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.se
45:ans Tassar
10% rabatt för Ale BKs medlemmar på hunddagis, hundpensionat
m m hos 45:ans Tassar i Lödöse. www.45anstassar.se

