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Ordförandens
rader

Tack för den gångna säsongen!

Ale BK den lilla mysiga Brukshundssklubben, så står det på vår hemsida med stora
bokstäver. Och visst stämmer det?! Många tycks gilla vår ”lilla” klubb och anläggning.
Både dag och kvällstid kan man möta flera träningssugna ekipage som besöker klubben
för att träna. Roligt, tycker vi i styrelsen! Det är också roligt att höra hundfolk säga,
att vår klubb är trevlig och att man gärna åker dit för att träna och tävla. Det värmer
i hjärtat och motiverar en till att fortsätta engagera sig i klubben och dess aktiviteter.
Något som dock inte lika många tycks ha upptäckt är våra torsdagsträningar. Kom igen
och ta tillfället i akt. Mellan kl 18 och 20 på torsdagar finns det ofta stugvärdar på plats,
klubbstugan är öppen, vilket betyder fikamöjligheter, gemenskap och möjlighet att låna
både material och träningsredskap. Kolla på vår hemsida, där finns all information om
våra torsdagar och mycket annat som händer på klubben.
En aktivitet och kväll som jag skulle vilja flagga lite extra för, är onsdagen den 6/11.
Då kommer Maths Lindberg från Husdjurshälsan på besök och pratar om höftledsdysplasi, en åkomma som tyvärr drabbar flera av våra fyrbenta vänner. Det är en åkomma
som är ganska mytomspunnen och som de flesta hundägare inte vet så mycket om. Så
ta chansen och kom och lyssna och ställ frågor till en djurvårdare som vet vad han talar
om. Jag kan verkligen rekommendera denna kväll. Den är dessutom gratis och öppen
för alla. Fika kommer att säljas på plats. Hoppas vi ses!
Sist men inte minst vill jag passa på att tacka alla som varit med och deltagit på våra
aktiviteter under sensommaren och hösten. Gäller samtliga som varit med och hjälpt till
med det praktiska och ni som hjälpt till med att heja på tävlingsekipage eller tränat/
tävlat själva. Ett stort tack till er alla! Det har varit mycket aktiviteter på klubben och
det är ni som varit där, som bidragit till det lyckade resultatet!
Ha nu en riktigt skön höst och ta hand om er själva och era fyrbenta vänner. Hoppas
vi ses på klubben någon kväll!
Med vänliga hälsningar
Elin Carlsson /ordförande Ale BK
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Redaktörens
rader

Hej kära läsare!

Här är nu tredje numret av Rapporten 2013. Det har varit mycket aktiviteter på
klubben i höst som har tagit mycket tid i anspråk: röjardag, loppis, rallydomarutbildning, kurser, träningsträffar, tävlingar, styrelsemöten osv, så medlemstidningen
har inte hunnits med helt enkelt. Nu när allt utomhus är säkrat för stormen och regnet piskar på rutorna så är det dags att sammanställa det som har hänt under sommaren och hösten, och samla in uppgifter för kommande aktiviteter, så att det verkligen blir ett innehåll värt namnet – klubbtidning! Vi är rätt många medlemmar, ca
160, men det är inte så många som är aktiva och tränar och deltar i aktiviteterna
på klubben. Det är jättesynd, för klubben är till för ALLA, oavsett vad man har för
intressen, förkunskaper och typ av hund, så var inte blyga, kom på medlemsmöten
och anmäl er till inomhusträningarna som kommer att anordnas under vinterhalvåret, och kom med egna förslag till aktiviteter du vill vara med på.
Ibland vill man tävla själv, och inte bara hjälpa till. Det finns en del inomhustävlingar man kan anmäla sig till under vintern, och träna inför, både lydnad / rally,
till exempel har Angereds BK en rallylydnadstävling alla klasser på Göteborgs
Hundarena på Åskvädersgatan den 1 december. Gå in på www.sbktavling.se och
anmäl dig, det kommer att bli ett helt gäng från Ale BK!
Ha en skön tid framöver tillsammans med era fyrbenta, trots regn och rusk!
Anna Frisk
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INOMHUSTRÄNING I TAGENE
Lydnadsträning
inomhus söndagar kl 16-17
i Göteborgs hundarena i Tagene

Datum: 17/11, 24/11, 1/12, 8/12
Du betalar 70 kr per träningstillfälle
Anmälan via SMS till Erika 0735056153
5st vid varje träningstillfälle. Först till kvarn!!
Betalningen ska finnas på Erikas konto (kontonr får du vid
anm) senast en vecka innan aktuellt träningstillfälle.
Obs!! Anmälan är bindande!! Ingen återbetalning sker!
Kan du inte komma förlorar du pengarna...
Om du inte får plats kan du sätta upp dig som reserv...
Reserv tävlande för Ale BK har förtur till nästa
träningstillfälle.
Vi prioriterar...
1. medlemmar tävlande för Ale BK
2. övriga Ale BK medlemmar
3. icke medlemmar
Vid för få anmälningar ställs träningen in...
Arr: Tävlingskommittén för bruks/lydnad (Anki, Kjell, Erika)
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INOMHUSTRÄNING I TAGENE
Rallylydnadsträning
i Göteborgs hundarena i Tagene
Datum: ej fastställda, men under nov/dec
Du betalar 70 kr per träningstillfälle
Intresseanmälan via SMS till Barbro Larsson 0739-85 56 31
5st vid varje träningstillfälle. Först till kvarn!!
Betalningen ska finnas på Barbros konto (kontonr får du vid
anm) senast en vecka innan aktuellt träningstillfälle.
Obs!! Anmälan är bindande!! Ingen återbetalning sker!
Kan du inte komma förlorar du pengarna...
Om du inte får plats kan du sätta upp dig som reserv...
Reserv tävlande för Ale BK har förtur till nästa
träningstillfälle.
Vi prioriterar...
1. medlemmar tävlande för Ale BK
2. övriga Ale BK medlemmar
3. icke medlemmar
Vid för få anmälningar ställs träningen in...

Tack till Barbro som fixar!!!
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RABATT PÅ ZOONET
Du vet väl att du som medlem 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, som vi kan utnyttja som priser vid
tävlingar m.m. 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
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Till minne

Lena Helgesson
Vår fina kära vän, träningskamrat tillika styrelsedamot
Lena Helgesson somnade in den 19 september efter sex
års kamp mot cancern.
Vi kommer alltid att minnas henne och hennes glada och
positiva attityd, och tankarna går till hennes man Per, hennes
barn med familjer och labradoren Sigge.
Ale BK hedrade minnet av Lena med en blomma
vid begravningen.

Styrelsen?

Klubben behöver fler personer som engagerar sig i
styrelsearbetet. Hör av dig om du vill ställa upp under
nästa år, kontakta Valberedningen:
Anita Graneström (sammankallande), e-post:
anita-g51@hotmail.com
Elisabeth Karlsson, e-post: jerkerkarlsson@spray.se
Birgitta Elgh, e-post: birgitta@elgh.net
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KURSLEDARTRÄFF
3 december
Hej alla kursledare!
Vi i utbildningskommittén vill träffa er alla som är
intresserade tisdagen den 3 dec kl 18.30-20.30.
Vi behöver sätta oss ner och diskutera vårens och
framtidens kurser.
Vem vill/kan ha kurser?
Vilka har vi som aktuella instruktörer?
Vilka har vi som hjälpare?
Vi har ett förslag på kursutbud.
Vi ska titta på det och bestämma vad vi ska ha.
Vi har förhoppningar att stugan blir fullsatt men för
planerings skull vill vi ändå veta hur många som
kommer till träffen, senast fredag 29 nov.
Kontakta utbildningskommittén på E-post:
utbildning@alebk.se
Hälsningar utbildningskommittén
Pia, Monica och Anna-Lena
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ALE BRUKSHUNDKLUBB

FÖRELÄSNING

onsdag 6 november kl 19.00

HÖFTLEDSDYSPLASI
HOS HUND

med Maths Lindberg, Husdjurshälsan

Maths är Leg. djursjukskötare och arbetar främst inom röntgen men även med anestesi/sövning. Han föreläser i näringslära, första hjälpen och höftledsdysplasi. Utbildar veterinärer
och djursjukvårdare i röntgenteknik och -teknologi. Schäfrarna Qatja, Harry och Abba upptar all övrig tid.
Även icke-medlemmar i Ale BK är välkomna!
Ingen avgift, men fika 20 kr!
www.alebk.se
Möjlighet för medlemmar i Ale BK att få sin hund vaccinerad för 350 kr innan
föreläsningen (ej rabies eller stämpel i pass).
Anmäl i så fall i förväg till Anna Frisk /vice ordförande Ale BK.
E-post: loeki@telia.com
Telefon: 0723-29 4717 (kvällstid)

Lydnadstävlingen 24 aug
Den 24 augusti bjöds det på strålande sol och gott fika på klubbens
lydnadstävling för klass 1 och 2. Fina priser kunde delas ut till vinnarna
i varje klass: var sitt presentkort från Husdjurshälsan på en gratis vaccination! Tack till alla som kom, och ett stort Grattis till er som placerade
sig! Tack till funktionärerna, och förstås ett stort tack till domaren Patrik
Ohlsson som dömde båda klasserna!
Tävlingskommittén för bruks/lydnad bestående av Anki Mossberg,
Kjell Asplund och Erika Bengtsson hade som vanligt planerat tävlingen
perfekt! Bilderna är tagna av Anna Frisk. Resultatlistorna ser du på
följande sidor.

Platsläggning i klass 2. Domaren har superkoll på ekipagen...

Men vad händer här??? Några som har dödstråkigt o hittar på lite egna
aktiviteter! Domaren antecknar så pennan glöder...

Suck. Funkade inte den här gången heller. Förlåt matte...
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Domaren Patrik Ohlsson med de tre högst placerade i lydnadsklass 1.
Ale BK - Officiell lydnadstävling - 24 augusti, 2013

Resultatlista för Lydnadsklass 1
Domare

Patrik Ohlsson

Antal ekipage

9 startande varav 9 (100%) genomförde tävlingen och 0 (0%) diskvalificerades. 1 struket.

Plac.

Reg
Start-ID

Hund

Förare

Poäng

1

REGV1089/2010
492068

Mominds Joline
Fanny, Border collie

Emmy Landqvist
SBK Göteborgsavd.

191.0

1:a pris

2

SE65009/2010
483719

Rochamgo´s Charming Charyna
estrella, Staffordshire bullterrier

therese levander
Svenska Staffordshire Bullterrierklubben

186.5

1:a pris

3

S30381/2008
485471

Wintergold´s Carnegie
Cola, Golden retriever

Åsa Wiberger
Tjörns BK

176.0

1:a pris

4

TAVLIC003700
476101

Rex
REX, Ej stambokförd hos SKK

gurtie johansson
Vara-Grästorp BHK

165.5

1:a pris

5

SE49893/2010
479293

Paros Jhuwa-Jivantzia
Saga, Rottweiler

Fanny Edman
Sveriges Hundungdom

164.5

1:a pris

6

S69604/2006
483068

Heliga-bjära
shiela, Pinscher

kurt persson
Torslanda/Öckerö Brukshundklubb

147.5

2:a pris

7

S10094/2007
487411

Leiionspitz Xavier
Loeki, Eurasier

Anna Frisk
Ale BK

137.0

3:e pris

7

SE27755/2012
449306

Prosports Easy
Easy, Malinois

137.0

3:e pris

9

SE16376/2011
483744

Mongrel´s Yardley York
Yatzy, Lancashire heeler

102.5

3:e pris

12Carina Nilsson

SBK Göteborgsavd.
Anna Landqvist
SBK Göteborgsavd.
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... och här med de tre högst placerade i klass 2.
Ale BK - Officiell lydnadstävling - 24 augusti, 2013

Resultatlista för Lydnadsklass 2
Domare

Patrik Ohlsson

Antal ekipage

12 startande varav 12 (100%) genomförde tävlingen och 0 (0%) diskvalificerades. 2
strukna.

Plac.

Reg
Start-ID

Hund

Förare

Poäng

1

SE13582/2011
482552

Ayers Entire Blue Eze
Ezez, Australian cattledog

Catharina Englund
Svenska australian cattledogklubben

184.0

1:a pris

2

S58407/2009
486205

Vaktas Blinka
Blinka, Tysk schäferhund

Catrine Lorensson
Svenska schäferhundklubben

178.5

1:a pris

3

S57337/2008
501296

Gemdales Xtra Xantippa
Doris, Collie, korthårig

Ann-Kristine Mossberg
Ale BK

174.5

1:a pris

4

SE23144/2011
465318

Mivinna´s Balefire
Melvin, Australian shepherd

Margita Thorstensson
SBK Göteborgsavd.

174.0

1:a pris

5

S57152/2009
478135

Boltiltorps Taking Place
Gustav, Flatcoated retriever

Lena Hansson
Kungsbacka Brukshundklubb

173.5

1:a pris

6

S13900/2008
487919

Sjölundas Koala
Koala, Rottweiler

Ulrika Skarin
Svenska rottweilerklubben

172.5

1:a pris

7

SE17455/2012
478843

Certain´s Heart Of Gold
Mattis, Bearded collie

Emelie Gidlund
Tjörns BK

148.0

2:a pris

8

S25760/2009
462232

Ikkatorpet´s Collin
Collin, Collie, långhårig

Anita Ahlqvist
Svenska collieklubben

140.5

2:a pris

9

SE49059/2010
472021

Paros Ismene-Izhanami
jessie, Rottweiler

michael nilsson
Svenska rottweilerklubben

118.0

3:e pris

10

SE45210/2011
445405

Fonroja´s Krymla
Krymla, Australian shepherd

Carina Karlsson
Kungälvs Brukshundklubb

95.0

0-pris

11

SE50089/2011
484066

Mosstrooper Jazz Harmony
Mollie, Collie, långhårig

Alf Oskarson
Kungsbacka Brukshundklubb

82.5

0-pris
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SE22572/2010
480907

Bernerlyans Chakira
Elsa, Berner sennenhund

Charlotte Fransson
Torslanda/Öckerö Brukshundklubb

82.0

0-pris
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Hundcenter
Vi sätter din hund i fokus!
• Hunddagis
• Hundpensionat

K
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• Hämtning / Lämning
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t
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d • Problembeteende hantering
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n • Individuellt anpassade
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hundträningar
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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
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Alepilen 2013

SUNDAY – Ale BKs snabbaste hund!
Ägare: Monika Rundkvist
Söndagen den 15 september korades Ale BKs snabbaste hund.
Det var Monika Rundkvists Aussie Sunday (Door Keepers
Sunday Kiss) som vann med några futtiga hundradelar före Tina
Wall Karlssons Aussie Hamlet. Trea kom Kjell Asplunds korthåriga
collie Cajsa, fyra kom Anitas Anazai, och femma kom Evelyns
Gina. Anna Frisks Loeki fick blev justerad och fick bryta.
Sunday finns numera med bild i den fina boken om Alepilen som
finns i klubbstugan!
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Träningshelgen 14-15 sept

Det planerade träningslägret
på Ursands camping helgen
13-15 september fick ställas in
på grund av för få deltagare.
Inte så många kunde vara
borta en hel helg, några kunde
bara vara med en av dagarna
osv, så istället väcktes idén
om att ha en träningshelg på
klubben samma datum. På lördagen var det Anna F, Monika
R, Anki, Kjell, Anita och Erika
B som började med att spåra
på förmiddagen, och efter den
gemensamma lunchen tränade
vi lydnad, bland annat plats-

läggning med störning, som ses
på bilderna! Dagen avslutades
med en uppletanderuta för de
som ville det.
På söndagen var även Evelyn,
Elin och Tina med, och vi hade
samma upplägg med spårning
på förmiddagen, men efter
lunch körde vi Alepilen. Mer
om det på annan plats! Alla var
överens om att det hade varit
en toppenhelg, och att vi snart
ska göra om det. Det behöver
inte vara två dagar i rad utan
en heldag med träning av olika
slag är också bra.
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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

Rallytävlingen 21 sept
Snacka om att vi har haft tur med vädret för årets fem tävlingar! Även
den sista tävlingen den 21 september bjöd på lite sol då vi genomförde
en rallylydnadstävling för nybörjarklass med 48 startande. Domare var
vår egen Birgitta Elgh.
Fina priser gavs till de högst placerade, bland annat fick vinnarna i
vardera grupp en Hurtta-väst sponsrad av ZooNet på Ale Torg och flera
presentkort från Husdjurshälsan på en gratis vaccination delades ut.
Hela resultatlistan finns på SBK tävling

Grupp 1: Cassandra Lis från Vara-Grästorp BHK med sin Cavalier King Charles
spaniel Yerry (Longways Yerry) vann med 98 p. På delad andraplats med 97 p
kom Isabelle Oroug från Råhagens BHK med Irma och Carolina Corin, Sveriges Hundungdom, med Nera. Här tillsammans med domaren Birgitta Elgh.
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Grupp två: Stenungsunds Brukshundklubb gjorde storslam och tog hem både
1:a, 2:a och en av 3:e-platserna. Britt Ohlsson med sin Chess Player Grafton
(Toci), Australian shepherd, placerade sig först med 99 p, Dan Kastö med Nadites Saphira, Stabyhoun, kom tvåa med 95 p, och på delad trejeplats med 90
p vardera kom kom Rose-Marie Nilsson med Texas, Linda Björklund (Alingsås
BHK) med Bianca och Ulrika Falk (Vänersborgs BHK) med sin Kelpie Busligans Muffin.
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Sindys Foundlings
HUNDSÖK
På medlemsmötet den 5 september berättade Nina Englund och
Ann Hasselberg från Sindys Foundlings om deras verksamhet.
Föreningen Sindys Foundlings startades efter att många människor
berörts starkt av sökandet av försvunna Berner Sennentiken Sindy som
försvann 2010-12-30 från sitt hem i Olsfors. Samarbetet mellan alla
personer runt om i Sverige som hjälpte till i sökandet visade sig vara
otroligt bra och idén blev till Sindys Foundlings. Sindys Foundlings hjälper även hund- och kattstall med foder.
Ale BK har inlett ett samarbete med Sindys Foundlings, där klubbmedlemmar tillfrågas att hjälpa till att söka försvunna hundar, och klubben
får priser till tävlingar. Vi ger gratisreklam på hemsidan och i klubbtidningen.

Från deras hemsida:
Vi är en ideell förening som hjälper till när en hund har försvunnit. Vi
finns i hela Sverige och är aktiva på Facebook - här hittar du många
viktiga och direkta tips som är väl utformade och bygger på många års
erfarenhet av organiserade sök av försvunna hundar. Du hittar även mer
avancerad logik för att återfinna hunden snarast.
Det är varje ägares mardröm att hunden försvinner utan att lämna något
spår. Tyvärr är den situationen allt vanligare, det talar alla efterlysningannonserna om. När Din hund är försvunnen och du själv står kvar, vad
gör du?
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På vår hemsida hittar du många viktiga och direkta tips som är väl
utformade och bygger på många års erfarenhet av organiserade sök av
försvunna hundar. Du hittar även mer avancerad logik för att återfinna
hunden snarast.
Läs mer på
http://www.sindysfoundlings.com

Sindys Foundlings finns på Facebook
Vi vet med erfarenhet att det är viktigt att nå ut till allmänheten vid en
hunds försvinnande. Facebook är ett suveränt medium om man vill
sprida efterlysningar av försvunna hundar och en vädjan om hjälp på
plats. De senaste uppdateringarna om aktuella hundar vi är engagerade
finns på Sindys Foundlings - Djurstöd på Facebook.
Vi jobbar fristående, alltså inte ihop med andra liknande efterlysningsgrupper på Facebook av de enkla skälen att vi erfarit att det blir inte bra
vare sig för hund eller hundägare med samarbeten eftersom alla grupper arbetar på olika vis då det gäller kontakter med hundägaren, har
varierande kunskaper om hur en bortsprungen hund agerar, sök mm.
Hundägaren slipper också bli uppringd av en massa olika grupper i en
situation då de har det jobbigt ändå. Vi jobbar heller inte ihop med medium. Vi försöker hjälpa Dig och allt sker ideellt och på vår fritid.
Varmt välkommen som medlem önskar
Styrelsen i Sindys Foundlings
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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
PROTOKOLL

Medlemsmöte torsdag 5 september 2013
Tid: 19.30‐21.00. Närvarande: Ann Barata, Anna Barnö, Ulrika Belfrage, Anna Frisk, Anita
Graneström, Barbro Hedelöv, Lars Johansson, Elin Carlsson, Elisabeth Karlsson, Barbro Larsson, Jan
Lilliesköld, Pia Mikkelsen, Evelyn Saart, Marie‐Louise Segvall, Anna‐Lena Svensson.
Gäster: Nina Englund och Ann Hasselberg från Sindys Foundlings.
§1.

Mötet öppnas

§2.

Ordförande Elin Carlsson öppnade mötet.

§3.

Dagordningen godkändes.

§4.

Elisabeth Karlsson och Anna Barnö.

§5.

Inga övriga ärenden.

Fastställande av dagordning

Val av protokolljusterare

Anmälan av övriga ärenden

Uppföljning av förgående protokoll från medlemsmöte
Ordföranden gick igenom de punkter från förra medlemsmötet 24 april som skulle
följas upp på ett kommande medlemsmöte. Ale BK arbetar fram en motion inför
SBKs kongress 2014 med vårt önskemål att en regelrevidering görs tidigare än
2017 angående införande av ytterligare en apportvikt samt hinderhöjden vid
brukstävlingar.
Ytterligare en motion sänds in inför SBKs kongress 2014 angående att det borde
vara 500 meter i skog i stället för 300 meter på äng vid Apellklass spår. Samt fem
apporter ist för tre st. Motivering: Lättare att arrangera tävlingar och flera klubbar
kan på så sätt arrangera sådana. Mer likvärdigt de övriga klasserna i spår.

§6.

Kjell Asplund tillfrågas om han kan göra förslag till dessa två motioner.
Aktuell information från styrelsen

Ale BK har fått ett stipendium från SBK på 10 000 kr för att utbilda nya
instruktörer och vidareutbilda nuvarande instruktörer.

Vi behöver fler medlemmar som hjälper till med verksamheten, nu är det en liten
klick som måste göra allt arbete.
Städdag lördag 7/9 och söndag 8/9. Några har anmält att de kommer.

Distriktmöte Västra distriktet 11/9. Elin o Barbro går.

Zoonet sponsrar med en Hurtta‐väst vid kommande tävling. Klubben använder en
del av de intjänade pengarna vid Zoonet för en till väst, de det är två klasser.
Klubbens kassör har hoppat av. Lars Johansson har tackat ja till att bli ny kassör.
Han ska väljas officiellt vid ett extra årsmöte. Elin kallar till det.

§7.

Medlemsmöte ons 6 nov med föreläsning om höftledsdysplasi av Mats Lindbergh,
Husdjurshälsan. Möjlighet för medlemmar att vaccinera sin hund för 350 kr. Mer
information kommer i medlemsutskick. Husdjurshälsan sponsrar med presentkort
på vaccinationer och röntgen vid våra tävlingar.
Planering av kommande aktiviteter på klubben

Rallylydnadstävling 21/9. Fler funktionärer behövs!

Loppis på Ale BK 29/9 kl 11‐15. Finns bord kvar att boka, nu ca 10 st bokade.
Kom och fynda! Behövs medhjälpare och kaffebröd.

§8.

Tävlingsinriktade rallykurser 5 och 19 oktober med Birgitta och Marie‐Louise.
Finns platser kvar. Domarutbildning för rallylydnad 11‐13 okt och 25‐27 okt.
Övriga ärenden

Anna‐Lena från utbildningskommittén informerade att den 5‐6 oktober ges en
valpspecial‐kurs för allmänlydnadsinstruktörer alternativt de som är under
utbildning arrangerad av Västra distriktet på Stenungssunds BK. Föreläsning om
belöningsträning med Anna Heaggblom Bjellå arrangerad av Västra distriktet den
22 september (datumet senare ändrat till 12 oktober).
Barbro Hedelöv tog upp frågan om klubben kan börja arrangera MH igen.
Styrelsen tar upp det som en punkt.

§9.

Anita Graneström informerade om att vi fått broschyrer från Danoxi i Kungälv där
klubbmedlemmarna har 10% rabatt.
Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och lämnade över ordet till föreningen Sindys
Foundlings som berättade om sin verksamhet.

Samarbete planeras, där klubbmedlemmar tillfrågas att hjälpa till att söka
försvunna hundar, och klubben får priser till tävlingar. Vi ger gratisreklam på
hemsidan och i klubbtidningen. Se mer på hemsidan www.sindysfoundlings.com
Facebook‐sidan heter Sindys Foundlings hundsök.
Sekreterare

Ordförande

Anna Frisk

Elin Carlsson

Justeringsperson

Justeringsperson

Anna Barnö

Elisabeth Karlsson

Ambulernade veterinär i Nödinge
Vi kommer hem till dig!
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

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. 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 100 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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TACK!

Tack ni som deltog på röjardagen och efterstädningen den 7-8
september och fixade både inomhus och utomhus på klubben.
Det var en liten skara, men mycket blev gjort! De nya stolarna
som Barbro L fixat blev rengjorda, fint trimmat runt planerna,
infarten och stugan, nya sopkorgar uppsatta, och nu kan man se
och komma fram till vattenkranen på baksidan toan. Tack Åsa och
Gerhard, Erika med man, Elin och pappa Gert, Marie-Louise med
man, Barbro H o Anna F. Ett speciellt tack till Lars Alexandersson
som bidrog med en ny skiva och lagade golvet under stugan och
fixade utomhusbelysningen som strejkat.
Alebygdens Farmartjänst har sponsrat klubben genom att fälla
de tallar som länge skymt den övre planen på kvällarna, ett stort
tack till Åke och Stefan!
Och förstås ett TACK till Jan-Erik, Pernilla, Kjell, Sara,
Elisabeth, Marie-Louise, Elin, Gert och Anna F som har klippt
gräset på planerna i sommar! Nu ska ”Klippan” få vila över vintern
hos Barbro L på hennes jobb, NCC.

...och förstås, TACK till alla hundar som så tålmodigt har väntat...
31

ETT NYTT SKRIVBORD
Barbro Larsson tog initiativet till att
försöka hitta ett nytt mer praktiskt
skrivbord till kontoret på klubben, ett
hörnskrivbord, som inte tar så stor
plats. Sagt och gjort, via Blocket
hittade vi ett bra skrivbord för 300
kr, lika mycket som vi sålde de röda
plaststolarna för, och det bestämdes
en dag och tid med säljaren för att
hämta det i Öjared, åt Landvetterhållet
till. Jag hade just köpt en egen bil, en
combi, men hade ingen aning om hur
man skulle göra för att bygga om baksätet till platt lastutrymme, men det
fixade Barbro med några handgrepp!
Focuz hängde med på färden.
När vi började närma oss Öjared
plockade Barbro fram sin android
och startade programmet navigator,
men hon hade glömt sina glasögon,
så hon fick låna mina, så jag satt
och kisade för att läsa vägskyltarna.
Av någon konstig anledning funkade
inte navigatorn, så jag plockade fram
min android och öppnade samma
program, och skrev in adressen. Inte
heller det funkade, vi trasslade in oss
djupare och djupare på smågatorna
mellan villorna i Öjared, och min
galna telefonröst ville skicka oss på
cykelvägar och in på stigar, så jag fick
böka och vända den stora bilen på
de mest trånga och konstiga ställen.
Vilken värdelös grej! Hela tiden fick vi
samsas om ett par glasögon, för ingen
av oss såg någonting på de små
skärmarna utan hjälp. Det blev en rätt
absurd färd, och det måste ha varit en
syn för Öjaredsborna!

Till slut kom vi fram och den tålmodiga försäljaren hjälpte oss att bära
delarna till bilen, och när vi kom fram
till Lindåsen och klubbstugan var det
sent och mörkt. Focuz fick rena spelet
och skulle valla oss när vi bar ut det
gamla skrivbordet och in med de nya
grejerna, runt runt runt våra fötter for
han som en galning...

Barbro monterade ihop delarna igen
på ett kick, jag assisterade med
skruvmejslar och tillbehör, och nu står
det ett fint och praktiskt hörnskrivbord
på plats med massor av hyllor och utrymme för dator, skrivare, papper osv.
När jag vid ett senare tillfälle skulle
använda navigatorn igen såg jag att
den stod inställd på ”promenad”, så
inget fel på apparaten, bara på handhavaren!
			Anna Frisk
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Nästa nummer ute snart!
kommer i december
Då kommer vårens kursutbud att presenteras.
Har du material som texter och bilder, sänd dem till
redaktören senast den 1 december,
e-post: loeki@telia.com

Stugfogde

Klubben behöver fortfarande en ny stugfogde
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”, eller flera personer som
delar på uppgiften.
Kontakta Anna F på tel 0723-294717 eller
e-post: loeki@telia.com

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
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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
45:ans Tassar
10% rabatt för Ale BKs medlemmar på hunddagis, hundpensionat
m m hos 45:ans Tassar i Lödöse. www.45anstassar.se

