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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
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Ordförandens
rader

Vintern är här!
När jag skriver detta så har det först snöat ymnigt hela förmiddagen, för att nu regna.
FY! Jag kan ärligt erkänna att jag inte är något stort fan av vintern i denna del av landet.
Mörkt och blött. Jag som älskar att vara utomhus, blir på riktigt dåligt humör när jag
halkar omkring som värsta bambin på hala gator. För att sedan komma in och ha värk
i hela kroppen för att jag spänt mig så. Men har man en pigg Riesenkille som älskar
att vara ute i alla väder så har man. För trots att vädret är dåligt, det är mörkt ute, och
klubbarna går på lågvarv så behöver alla hundar stimulans och fysisk aktivering, även
under vinter! På SBKs hemsida www.brukshundklubben.se/träning hittar du flera tips på
hur du kan aktivera din hund under de dagliga promenaderna och på så sätt få en nöjd
och glad hund med dig in.
Ett ljus i detta mörker var dock kursledarträffen som hölls på klubben för några veckor
sedan, på initiativ av utbildningskommittén. En riktigt trevlig och inspirerande kväll
som du kan läsa mer om längre bak i tidningen. En annan förhoppningsvis trevlig kväll,
som kommer att hållas på klubben om ca 2 månader är vårt obligatoriska årsmöte.
Det kommer att äga rum onsdagen den 19/2, så skriv upp datumet och boka kvällen.
Kallelsen finns med i tidningen. Passa på och kom upp till klubben denna kväll och
hör vad som hänt under det gångna året och vad som planeras inför år 2014. Så mycket
kan jag avslöja, att många roliga kurser är under planering, likaså flera roliga tävlingar
i SBKs olika grenar. Kanske har du något förslag på aktivitet som klubben borde ha
under kommande år? Saknar du något? Tveka inte lämna dina förslag och synpunkter
till styrelsen eller utbildningskommittén, så skall vi göra vårt bästa för att tillgodose
önskningarna. Med dessa rader vill jag önska er alla en riktigt GOD jul & ETT GOTT
NYTT ÅR!! Mörkret till trots, så är julen ganska ljus och trevlig och betyder dessutom
ledighet för vissa av oss…
Hoppas att vi ses på årsmötet om inte före,
Med vänliga hälsningar
Elin Carlsson ordförande Ale BK
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Redaktörens
rader

Hej kära läsare!

Här är nu fjärde och sista numret av Rapporten 2013, som innehåller en hel del
texter och bilder från er medlemmar, jättekul! Anette skriver om de två helgerna i
oktober på klubben där ett gäng nya rallydomare och -skrivare utbildades, och Elin
skriver om kursledarträffen. Barbro rapporterar från klubbens Loppis, som hölls
den 29:e september, dessutom får vi höra vad som rör sig i huvudet på Larsson –
spännande!
Vi har en ny annonsör, Hundigt, som är en firma i Kinna som bl a tillverkar och
säljer den kända kortleken som innehåller alla rallylydnadsskyltar med momentbeskrivningar. Vi har gjort ett byte, så istället för pengar så har klubben fått ett
antal kortlekar som vi kan använda som priser vid våra tävlingar och lotterier.
En annan ny annonsör är Ale El, som sponsrat klubben med 3 000 kr, ett välkommet tillskott till kassan! De sponsrar även med 200 kr för varje nytt avtal, se sid 21.
Glöm inte att sända in dina bästa tävlingsresultat senast den 1 februari så att du kan
tävla om Ale BKs bästa tävlingsekipage i bruks/lydnad respektive rallylydnad.
Ha en skön tid framöver under vilsamma långhelger tillsammans med era fyrbenta,
trots, i alla fall i skrivande stund, regn och rusk!
Anna Frisk

redaktör
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Kallelse till
ÅRSMÖTE
Alla medlemmar hälsas välkomna

onsdag den 19 februari 2014 kl 19.00
i klubbstugan, Lindåsen
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på
hemsidan och hos sekreteraren senast sju dagar innan mötet.
Vill du ha dem till din e-postadress innan mötet?
Maila då klubbens sekreterare Anette Lindgren på e-post:
anette01@hotmail.com
Anmäl dig
senast fredag 15 februari, eftersom klubben
bjuder på kaffe och semla!
Anmälan sänds till vice ordförande Anna Frisk på e-post
loeki@telia.com
eller via SMS till 0723-294717
På mötet koras även 2013 års tävlingsekipage i lydnad/bruks och
rallylydnad, dessutom årets mest tävlande ekipage.
Lotteri med fina priser!

Välkomna!
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LOPPISEN!

Den 29 september hade vi loppis och
det var en ny erfarenhet. Vi visste
ju inte riktigt om det var några som
ville hyra bord och om det skulle
komma några som ville handla. Det
är ju blivit lite av en ”fluga” för många
föreningar så konkurrensen är stor.
Men alla bord blev bokade och lite
till och det blev en massa folk som
kom och skulle packa upp sina saker.
Jätteroligt att se en sådan aktivitet
på klubben. Det kom folk stötvis och
tittade på alla fina saker som var till
salu, några shoppade loss och några
kom och tittade och fikade. Det var

mycket varierande saker på borden,
allt från barnsaker, hundsaker och
massor av andra prylar. Nu var det en
hel del loppisar i Ale som folk kunde
åka till och vi som ligger lite avsides
fick nog vara ganska nöjda men
besökare, det var ju dock vår första
loppis. Men en sak är då säker – rik
blir man inte på det men man blir av
med massa saker som man har samlat
på sig under åren. Men jag/vi hade en
väldigt trevlig och rolig dag. Vi får se
om vi gör om det nästa år. Tack alla
som var där och hjälpte till!
Barbro Larsson

Ovan: Dagens yngsta försäljare!
Till höger provar Ulrika ett rosaprickigt regntäcke
på sin stabyhoun Lova – ett riktigt fynd för 20
kronor. Det passade inte riktigt så Kjell la sen
vantarna på det till sin korthåriga collie Cajsa.
Klubben höll även ett lotteri med praktiska priser. Det mest eftertraktade var nog
presentkortet på ett lass jord från NCC, som vanns av Evelyn Saart. Presentkortet på en
höftledsröntgen från Husdjurshälsan vanns av Elin Carlsson, och presentkortet på Zoonet
på 300 kr vanns av Pia Mikkelsen. Lustigt nog så vann Gerhard på olika lotter alla tre
förpackningarna med herrstrumpor sponsrade av Dressman vid Ale Torg. Tack till alla
som skänkte priser och tack till er som lät vinsten från loppisförsäljningen gå till klubben!
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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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KURSLEDARTRÄFFEN
Tisdagen den 3 december bjöd
utbildningskommittén med Pia,
Anna Lena och Monica i spetsen in
till en kursledarträff i klubbstugan.
Alla berörda och intresserade var
välkomna. Vi var ett tappert gäng
som träffades och kvällen bjöd både
på ”Go fika” med jultema och många
goa skratt, men också matnyttig
information från utbildningssektorn.

Kvällen startade med att Anna-Lena
gjorde en kort sammanfattning från
KUL-träffen som Västra distriktet
anordnade och som hon och Pia
deltog på. Träffen var tänkt som
en inspirationsdag för klubbarna
och deras representanter. Med
från dagen fick deltagarna både
information om vad som planeras
inom utbildningsverksamheten i
distriktet samt tips och idéer om vad
de enskilda klubbarna kan göra för
att motivera sina instruktörer och
hålla en kursverksamhet med hög
kvalité.

allt från valp- och nybörjarkurser
till tävlingskurser i lydnad och
bruks. Tyvärr var ingen av våra
rallylydnadsinstruktörer med på
mötet, men sett till deltagarantalet
och röster som hörts, så kan vi nog
konstatera att även dessa kurser
varit lyckade och hållit en hög
kvalité.

En nyhet i kursverksamheten
under hösten som visat sig blivit
mycket lyckad var dagtidskurserna.
Både deltagare och instruktör var
mycket nöjda med konceptet. Pigga
deltagare som hade fördelen att
få träna i dagsljus och dessutom
kursdeltagare som hade mycket
gemensamt och roligt tillsammans
blev ett lyckat koncept. Dagkurser
är något klubben kommer att satsa
på även nästa år!

Vad gäller kursutbudet 2014 så
efterlyste utbildningskommittén
en starkare röd tråd i vårt kursutbud. Detta berör i allra högsta
Efteråt gjordes en kort återblick och grad samtliga av klubbens
utvärdering av kursverksamheten
instruktörer och medhjälpare.
på vår klubb det gångna året. Vi
Frågan diskuterades fram och
kunde snabbt och lätt konstatera
tillbaka, och den röda tråd
att klubben haft flera lyckade och
som i framtiden kommer att
fulltecknade kurser med nöjda
genomsyra och känneteckna
deltagare, vilket visade sig via svaren klubbens kurser är ”designen”
på de utvärderingar som gjorts efter av kommandon, hundhantering
kursernas slut. Klubben har haft
samt föremålshantering. Detta är
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enligt Monica Henriksson A & O i all
hundträning och dressyr. Klubben
skall därför i början av året bjuda in
aktiva instruktörer och medhjälpare
till en träningshelg med Monica för
att inplantera tänket och också få
möjlighet att praktisera det.

Själva kursutbudet framöver
kommer att bli både varierande och
spännande. Valpkurs, grundkurser,
allmänlydnad och tävlingskurser
är några kursformer som planeras
under våren. Även helgkurser och
träningsdagar i både rallylydnad och
bruks diskuterades under kvällen.
Information om de enskilda kurserna
kommer att komma ut på hemsidan
inom en snar framtid, så håll utkik.

Eventuellt kommer en prova på
dag hållas i klubbens regi. En dag
där man får chansen att pröva på
olika grenar inom hundsporten
samt får möjligheten att bekanta
sig och ställa frågor till våra duktiga
instruktörer på klubben. All
information kommer att läggas ut
på hemsidan.

Slutligen vill jag tacka utbildningskommittén för ett mycket bra arbete
under det gångna året och för en
mycket trevlig kväll på klubben.
Ser med positiva ögon fram emot
kommande kursår på klubben.
Elin Carlsson

Vår avtalsinstruktör Monica Henriksson får hundarna att lyfta! Foto: Anna Frisk
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Julens faror
Här får du tips från oss i Svenska
Brukshundklubben om vad du kan
göra för att förhindra att din hund
råkar ut för de faror som lurar för din
hund runt jul.
Choklad, julmat, julnötter och krusiga
presentsnören. Julen en härlig tid,
även för hunden. Det finns tid för lek,
mys och långa promenader. Samtidigt finns många risker under denna
högtid.
Choklad
Håll chokladaskar utom noshåll för
hunden och vekna inte när hunden
bedjande ber om en bit choklad.
Choklad innehåller teobromin, ett
ämne som hundar är känsliga för och
som kan orsaka chokladförgiftning.
Har hunden fått i sig mycket choklad,
som dessutom är mörk, kan den till
och med dö.

Pepparkakor
Saffransbröd
ojästa degar
rå lök
russin
stearin.
Granen
Dammsug noga under granen – hundmagar kan inte smälta granbarr.
Julklappar och pynt
Julklappar och julpynt kan skada om
det vill sig illa. Trasiga julgranskulor
av glas kan ge elaka skärsår. Presentsnören är roliga att leka med, men
om hunden skulle tugga i sig den kan
tarmarna snöras åt och skäras sönder,
med skadade tarmpartier som följd.
– Se också till att hunden inte tuggar
i sig julpynt eller barnens leksaker.
Man upphör aldrig att förvånas över
alla konstiga saker som plockas ut ur
hundmagar: valnötter, legobitar, små
leksaker, till och med damtrosor och
nylonstrumpor, berättar Lotta Möller,
veterinär på Agria Djurförsäkring.

Julmat
Var även försiktig med den vanliga
julmaten. Se till att skinkan får svalna
på ett ”hundsäkert” ställe, annars kan
frestelsen bli för stor. Undvik att ge
hunden tillagade ben som börjar på
F: fågel-, fisk- eller fläskben. Hundar
mår heller inte bra av fet och salt mat,
råder Lotta Möller, veterinär på Agria
Djurförsäkring.

Glykol
Under en kall vinter fyller många
på glykol i bilarna. Hundar slickar
gärna i sig den söta vätskan och redan
små mängder är väldigt farliga. Åk
omedelbart till veterinär vid misstänkt
glykolförgiftning. Symtomen är ökad
törst, kräkningar och vinglighet.

Blandade farligheter
Andra saker som är vanliga orsaker
till veterinärbesök är:
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Giftiga julväxter
Hyacinter, amaryllis och tazetter är
vackra och stämningsfulla julblommor. Men de är också giftiga för våra
hundar och katter. Till skillnad mot
vad man kanske tror finns ingen instinkt hos djuren att de ska låta sådant
som är giftigt vara. Varje jul behandlar veterinären hundar och katter som
förgiftats.
Förvånansvärt många julväxter innehåller ämnen som är inte är bra för
djuren. Var därför uppmärksam på om
djuret får några symptom som tyder
på att de har tuggat på eller ätit av
någon växt.
De flesta av växterna på listan nedan
kan påverka hunden eller katten så
pass att de får ont i magen, kräks eller får irriterad tarm med diarré som
följd. För en djurägare kan det innebära många turer med skurtrasa och
skurhink och flera nattliga rastningar.
Vissa växter, som till exempel flera
liljesorter, kan ge katter så allvarliga
förgiftningar att dess liv inte kan räddas.
De vanligaste julväxterna:
Amaryllis: Hela växten är giftig. Orsakar kräkningar och diarré.
Hyacint: Framför allt löken är giftig.
Orsakar kräkningar och diarré.
Julkaktus: Ofarlig

Julstjärna: Hela växten är giftig.
Orsakar kräkningar och diarré.
Symptomen är i de flesta fall lindriga.
Kraftigare besvär med svullnad och
sväljsvårigheter kan förekomma.
Lilja: Ofarlig för hundar. Hela växten
giftig för katter. Orsakar i svåra fall
njursvikt, kan leda till död.
Mistel: Bladen och bären giftiga.
Orsakar diarré och kräkningar.
Novemberkaktus: Ofarlig
Tazett: Hela växten, framför allt
löken, är giftig. Orsakar kräkningar
och diarré.
Tidlösa: Hela växten är giftig. Orsakar kräkningar, blodig diarré, cirkulations- och andningsproblem. Förgiftningen påverkar njurarna.
Tulpan: Framför allt löken är giftig.
Orsakar kräkningar, magsmärtor och
salivering.
Ett tips är att i förhand ta reda på om
din närmaste veterinärklinik har öppet
under julen. Om den skulle ha stängt
kan man ringa till Agrias telefonveterinär som har öppet kvällar och
helger. Dit kan alla – även de som
saknar försäkring – vända sig och få
veterinära råd mot en kostnad av 60
kronor.
Från SBK:s hemsida. Källa: Agria

Julros: Hela växten är giftig.
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TÄVLINGAR 2014
Anmäl dig på www.sbktavling.se

27 april
Brukstävling – lägre klass spår. Sista anmälningsdag är 5 april.
Åtta tävlande i var sitt kilometerlångt spår, sedan är det lydnadsmoment på apellplanen. Det behövs spårläggare, en för varje
tävlande. Oerfarna spårläggare får hjälp. Det hålls en träff innan
med information om hur det går till och vad man ska tänka på.
Anmäl dig som spårläggare eller som annan funktionär (två
skrivare, köket, sekretariatet) till Anki på ankimoss@gmail.com
17 maj
Rallylydnadstävling – fortsättningsklass och avancerad klass.
Funktionärer behövs till kök och sekretariat, + inropare, skrivare
m fl Kontakta Birgitta på birgitta@elgh.net
15 juni
Lydnadstävling klass 1 och 2. Sista anmälningsdag 24 maj. Det
behövs skrivare samt funktionärer till kök och sekretariat.
Kontakta Anki på ankimoss@gmail.com
31 augusti
Lydnadstävling klass 1, 2 och 3. Sista anmälningsdag 9 aug. Det
behövs skrivare och funktionärer till kök och sekretariat. Kontakta Anki på ankimoss@gmail.com
14 september
Rallylydnadstävling – nybörjarklass och mästarklass. Det
behövs funktionärer till kök och sekretariat, dessutom inropare,
skrivare och en honnörsfunktionär, eventuellt även någon som
styr och ställer på parkeringen.
Kontakta Birgitta på birgitta@elgh.net
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Utbildningskommittén
önskar alla God Jul och ett
Gott Nytt Hundår 2014!
Vi vill också passa på att tacka alla kursledare och hjälpare som varit
igång under 2013! Tusen, tusen tack…utan ert engagemang står vi
oss slätt! Kurserna är en stor del i klubbens verksamhet.

Under våren 2013 upprättades ett samarbete med Monica
Henriksson. Det resulterade SBKs koncept som avtalsinstruktör. Det
föll väldigt väl ut och Monica har legat i minsann på klubben och har
under vår och höst tagit den största delen av kurserna. Tack för det!
Klubben har tecknat nytt avtal för 2014 vilket gör att kurserna kan
fortskrida, samt att en del av klubbens egna instruktörer också
kommer att hålla kurser.
Något som vi kunde erbjuda under hösten 2013 var en dagkurs och
det ser ut som att det kan bli det under 2014 också, naturligtvis
beroende på deltagarantal mm.

Klubben har anmält två stycken som ska gå på instruktörsutbildning
under 2014 och det bådar gott. Vi behöver fylla på!
Är det någon där ute som är intresserad att gå bredvid som hjälpare
på våra kurser är ni välkomna att höra av er till någon av oss i
kommittén. Se kontaktuppgifter på klubbens hemsida.

Under januari kommer vårens kursprogram att läggas ut på
hemsidan. Det blir valp-, grund- och fortsättningskurser inom både
allmänlydnad och mer tävlingsinriktad. Vi jobbar på lite andra idéer
också och det pågår lite ”snickrande” kring det.
Allt gott till er alla och fortsätt med goda relationer med era
guldklimpar
						Utbildningskommittén
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Hundcenter
Vi sätter din hund i fokus!
• Hunddagis
• Hundpensionat
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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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Utbildning av rallylydnadsdomare och
skrivare

Under två helger i oktober var Ale BK
värdar för en efterlängtad utbildning
av nya rallylydnadsdomare, och
rallyskrivare. Vi har ju länge haft
brist på rallydomare i vårt distrikt,
vilket lett till att vi ”slitit hårt” på de
få domare vi haft, eller att klubbarna
fått stora kostnader för att hämta
domare från andra distrikt. Nu har
vi förhoppningsvis snart tre till i
distriktet!

Monique Wrambeck och Leif Borgenlöv
från Malmö stod för drillandet av
eleverna och Birgitta Elgh höll i det
praktiska arrangemanget. Som vanligt
ställde klubbens medlemmar upp, i
detta fall både som kökstjänst och som
provekipage. Ale må vara en liten klubb,
men den har praktfulla medlemmar!
   I utbildningen deltog fyra domarstudenter, Marie-Louise Segvall från
Ale BK, Eva Svanstedt från SBK

Dagens första nybörjarklassbana byggs på en frostig plan. Banbygget gick snabbare
för varje dag, mästarklassbanorna byggdes och revs i ett nafs! Foto:
AnetteLindgren.
Lindgren.
Fot: Anette
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Anette Lindgren och Eva Svanstedt från
SBK Göteborgsavd. Foto: Anna Frisk.

Göteborgsavd., Mia Skogström från
Göteborg-Mölndals BK och vår mest
långväga gäst Gunnel Persson från
Nybro BK. Alla fyra är i skrivande
stund klara med sina teoretiska prov
och är ute och gör sina praktiska prov i
form av att de ”bakdömer” på ett antal
tävlingar. Snart klara alltså, grattis till
dom och till oss som tävlar rally!
Tre skrivare utbildades samtidigt,
Malin Lundin från GMBK, Linda
Björkman från Stenungsunds BK
och jag, Anette Lindgren som gick
utbildningen för SBK Göteborgsavd.
   Utbildningen hölls under två helger
och vi körde igenom alla fyra klasserna
under varsin dag. Första helgen bjöd
på fint svalt höstväder med hög luft
och duktiga ekipage i nybörjar- och
fortsättningsklass. Duktiga ekipage
som gjorde lagom många fel så
att domareleverna fick lagom med
utmaningar!
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Helg två, då avancerad- och mästarklass
skulle gås igenom, mötte kursdeltagarna
med höstsvalt ösregn. Måste rikta ett
speciellt tack till de ekipage som ställde
upp och gick bana efter bana i djupare
och djupare vattenpölar, en eloge till er!
För oss som utbildades var vädret en bra
övning, sådär är det ju tyvärr ibland på
tävling! Till söndagens mästarklasser
hade Birgitta trollat fram ett ridhus att
vara i, så då störde regnet enbart som
smatter på taket. Skönt!
   Det var en väldigt trevlig utbildning
där man fick ta del av mycken klokskap
på två fullpackade helger. Om jag ska
tala för mig själv så känns det säkert
att gå ut och skriva på tävling efter den
ordentliga utbildningen, och jag förstår
det som att de andra deltagarna är lika
nöjda.
			
Anette

Malte och Eston var lite besvikna över
att utbildningen inte betydde att just dom
fick träna rally hela dagen. Otur! Foto:
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.

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

ÅRETS TÄVLINGSEKIPAGE
2013
Det kan vara DU och DIN HUND!
Lämna in dina tävlingsresultat för 2013 så är du med och tävlar
om fina pris, som delas ut vid årsmötet den 19/2.
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 2013…. 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: ankimoss@gmail.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 1 FEBRUARI!!!
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Ale El sponsrar Ale BK
I september ansökte klubben om att få bli sponsrade av Ale El via deras hemsida, och vi beviljades 3 000 kr. Som ett lokalt förankrat bolag är Ale El mycket
måna om att deras sponsringssamarbeten ska ge ett mervärde för alla parter –
för dem, för oss som samarbetspart och för det lokala samhället.
Förutom de kontanter klubben fick sponsrar Ale El oss med 200-lappen.

200-LAPPEN

För att ytterligare stötta föreningslivet har Ale El utvecklat ett samarbete där
medlemmarna i den sponsrade föreningen har möjlighet att förmedla elhandelsavtal till nära och kära. Ale BK har fått en egen kod som ska anges när man
tecknar ett nytt avtal eller förlänger sitt nuvarande avtal med Ale El. För varje
ny elhandelskund som föreningen förmedlar får föreningen 200 kr, och för
varje kund som tecknar om sitt avtal får klubben 50 kr.
Så här gör du
Gå in på www.aleel.se/elavtal.
Fyll i ditt postnummer, välj avtalsform samt ange uppskattad elförbrukning.
Fyll i personuppgifter och faktureringsalternativ.
Välj datum för när avtalet skall börja gälla.
OBS: Ange kampanjkoden Alebk1 innan beställningen skickas iväg!
Ersättningen till klubben baseras på de av Ale El godkända elavtal som förmedlats under perioden 1 april – 30 september (utdelning oktober) samt under
perioden 1 oktober – 31 mars (utdelning april).
Givetvis har klubben nu tecknat avtal med Ale El för elförbrukningen!
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Inbjudan Skyddsfigurantsutbildning
Västra distriktet anordnar en skyddsfigurantutbildning med Richard Ljungström som
kursledare.
Vem drömmer inte om att få ta emot en välutbildad skyddshund på tävling?

Nu har du chansen.
Krav: Du ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK), bli rekommenderad
av din lokalklubb för att få gå utbildningen. Du bör ha kännedom om skyddsfigurant.
Du får gärna vara träningsfigurant.
Anmälan: Lokalklubben anmäler ditt intresse till tavling@sbkvast.com senast den 31
januari 2014.

Mycket välkommen!
Tävlingssektorn SBK Västra Distriktet/Patrik Ohlsson
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I HUVUDET HOS LARSSON

Lite tankar från mig på hur 2013 blev i klubben för min del. Jag trodde ju att
gräset var grönare på andra sidan förra året och gick med i en annan klubb. Kan
säga att det var det inte, intet fel på den klubben men mitt hjärta har ändå bankat
för ALE BK. Nu blev jag invald i styrelsen och jag får säga att det har varit ett
riktigt roligt jobb. Helt underbara människor att jobba tillsammans med och vi
har haft roligt. Nu skriver jag inte detta som styrelsemedlem utan som vanlig
klubbmedlem. Jag tycker att klubben har blivit mysig och vi kämpar på för att
hålla den igång. Vi är inte många men jag tror att det kan bli bättre nästa år eller
åtminstone hoppas jag det.
   Det jag skulle vilja säga att alla är välkomna med förslag om vad de skulle
vilja göra. Det är tillsammans som vi gör klubben levande. Det kanske är
någon som är duktig på att ställa ut och vet hur man skall framför sin hund på
utställning då kan man ha en liten träff. Vi kan kanske åka någonstans och ha
miljöträning. Till våren t. ex åka till Marstrand och gå runt där. Ja lista kan göras
lång det är bara sätta sig i sin kammare och fundera på något som skulle vara
roligt att göra. Har ni någon idé så maila gärna mig om ni är osäkra på hur ni
skall gå tillväga (Barbro.Larsson@ncc.se).
Tack för ett trevligt år från mig och Focuz och vi vill önska alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
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Rallylydnadskortlek!
Kortleken med 77 kort har skylten
på ena sidan och förklaringen på
andra sidan. Alla skyltar ingår.

Det är SBKs originalskyltar baserade på regelverket som gäller
fr o m 2014-01-01
Kortlek, instruktionsblad och ask är
närproducerade. Allt papper uppfyller miljömärkningarnas kriterier.

Beställ din kortlek på
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www.hundigt.se

Utbildning till tävlingssekreterare
Tävlingssekreteraren är den klubbfunktion som sköter all administration kring ett prov.
Det innefattar bland annat att arbeta i tävlingssystemet SBK Tävling, skicka PM, utföra
kontroller, sekretariatet på provdagen, ansvara för att resultatlistor och övriga
dokument är korrekt upprättade/förda, avrapportera provet.
Kungsbacka BHK startar en tävlingssekreterar utbildning i januari 2014.
Utbildningen omfattar ca 13 timmar (exkl webbaserad del med självstudier och egen
träning i att t.ex. räkna resultat).
Du som vill gå utbildningen ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben, vara över 18 år
samt vara rekommenderad av din lokalklubb.
I examinationen ingår ett teoretiskt samt ett praktiskt prov som båda sker via webben.
Som tävlingssekreterare förväntas du därefter stå till förfogande för tjänstgöring på
minst en tävling per år.
Lena Hansson kommer ansvara för utbildningen.
Utbildningen kommer hållas följande dagar:
Torsdag 16 januari 18.30–21.00
Måndag 27 januari 18.30–21.00
Måndag 10 februari 18.30–21.00
Måndag 24 februari 18.30–21.00
Måndag 10 mars 18.30–21.00
Kursplan enligt SBK:s anvisningar.
För mer information och länkar till innehåll och frågepaket, besök SBKs hemsida.
Kostnad: Ingen för deltagare från Kungsbacka BHK, övriga klubbars deltagare 1000
kr/person.
Du som är intresserad av att gå utbildningen är välkommen att senast den 2 januari
höra av dig till Lena Hansson via e-post lena.hansson@kungsbackabhk.se
Ange namn, personnummer (behövs för SBK tävling), mejladress, hemadress, klubb.
Varmt välkommen med din anmälan!
Samtliga kurser inom KBHK sker i samarbete med Studiefrämjandet.
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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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FÖRELÄSNING OM HÖFTLEDSDYSPLASI HOS HUND
En mörk novemberkväll samlades ca 25 hundintresserade
personer i klubbstugan för en föreläsning med
Maths Lindberg från Husdjurshälsan. Maths är leg.
djursjukskötare och arbetar främst inom röntgen men
även med anestesi/sövning. Han ger föreläsningar i
näringslära, första hjälpen och höftledsdysplasi. Hans
specialintresse är höftledröntgen hos hund, och han
utbildar veterinärer och djursjukvårdare i röntgenteknik
och teknologi. Mats kallar sig själv ”nörd” och studerar allt
som publiceras om höftledsröntgen och ny forskning inom området.
Det var inte enbart medlemmar som kom för att lyssna, utan vi hade
bjudit in alla som var intresserade. Maths visade bilder och berättade, och
det fanns gott om möjlighet att ställa frågor. Det är mycket myter omkring
höfter och röntgen, vissa slog Maths rejält hål på. Föreläsningen tangerade
också näringslära, något som ligger nära höftledsproblematik, då det till
exempel är väldigt viktigt med rätt kost för skelettes utveckling. Maths
berättade om faran med att bära sin valp för mycket, då de behöver röra
ordentligt för att få bra höfter. Dock utan överdrifter. Angående själva
höftledsröntgen så används inte Norbergs vinkel längre vid avläsning,
bara vid ytterst tveksamma fall. För vissa raser var den förödande, t ex
Finsk lapphund. Om tikar i löp och röntgen sa han att det också är en myt,
forskning visat att mindre än 1% ”fel” konstaterats.  
  Föreläsningen var väldigt uppskattad, och extra roligt är att Maths
är nyinflyttad Alebo, han har nyligen bosatt sig i Skepplanda med sina
schäfrar, och vi hoppas på att få se honom på träningsplanen på klubben
i vår, han fick nämligen förutom en blomma även ett presentkort till en
tävlingsavgift på klubben.
Maths har även sponsrat klubben genom annonsering och skänkt
ett flertal presentkort på gratis AD/ED-röntgen och vaccinering hos
Husdjurshälsan till tävlingspriser.
Det tackar vi för, och hoppas på
att få se honom tillbaka med en
ny föreläsning, kanske redan i vår,
då om näringslära, eller om första
hjälpen för hund – ”sommarens
faror”.
Text o bild: Anna Frisk

Stipendium till Ale BK

Ale BK sökte i somras pengar ur Agria och Svenska Brukshundklubbens
utbildningsfond. Ansökan beviljades med 10 000 kr, och stipendiet delas ut
i augusti på SM i Bruks. Pengarna kommer bland annat att användas för att
utbilda nya instruktörer.

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

Höstens valpkurs
Här kommer några bilder från valpkursen hösten 2013, kanske några av framtidens tävlingsekipage för klubben? Duktiga var de i alla fall, både de fyrbenta
och de tvåbenta!
Gruppen bestod av 12 ekipage som vi träffade under 12 veckor. Det händer
mycket med valpar under en sådan period och det är en ynnest att få vara med
och hjälpa till och forma de små liven.
Anna-Lena och jag, Pia, önskar alla lycka till med era valpar och hoppas att vi
träffas på klubben igen efter alla helger.
Vi vill även passa på och tacka Anki och Kjell som var med och hjälpte till när
vi hade prova-på-spår. Och Monica som höll i föreläsningen om hundens hälsa
och egenvård. Och Anna som hjälpte till några gånger under kursens gång.
Vi ses på klubben!
Med vänliga hälsningar,
Anna-Lena & Pia (Foton: Pia Mikkelsen)
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REGISTRERA MEDLEMSPOÄNG FÖR 2013
Nu kan du registrera dina poäng i klubbens ”belöningssystem”i ett speciellt formulär på hemsidan, se www.alebk och ”Medlemsinfo” och ”Medlemspoäng”.
Formuläret används för intjänade poäng under 2013.
Formuläret är öppet fram till 1 februari 2014.
Med några få undantag gäller principen att ideellt arbete för Ale BK ger medlemmarna 1 poäng för en hel dag, 0.5 poäng för en halvdag och 0.25 poäng för
upp till 3 timmars arbete. Mer information och antal poäng per aktivitet kan
läsas i tabellen i högerspalten på hemsidan.
Redovisning av poäng görs i slutet av varje år och uttag för deltagande i kommande kurser/tävlingar/aktiviteter kan göras under nästföljande år, eller senare
år, poäng kan sparas i maximalt 5 år.
Poäng kan aldrig bytas mot kontanter. Uttag kan göras endast för kurser/
tävlingar/aktiviteter m m arrangerade av Ale BK.
OBS! nytt urval för klubbkläder kommer att göras, så om du vill ta ut dina
poäng i kläder, skriv enbart antal poäng och ”klubbkläder”, så kontaktar den
ansvarige dig.
Frågor besvaras av ansvarig för medlemspoängen, maila till loeki@telia.com
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INFORMATION FRÅN SBK
till distriktets klubbar och domare:
Följande gäller i momenten apportering och apportering och hopp över hinder i
lydnadsklass 1–3:
• Hund som tappar/släpper apporten men tar upp den direkt igen utan
extra kommando och kommer in till föraren/avlämnar korrekt kan inte
ges högra betyg än 7.
• Om ett extra kommando krävs för att hunden ska ta upp apporten eller
återkomma till föraren kan inte ges högre betyg än 6.
• Om hunden tappar/släpper apporten vid föraren och föraren tar upp
apporten själv utan att flytta sina fötter kan inte ges högre betyg än 5, om
föraren inte tar upp apporten avslutas inte momentet och ger underkänt
betyg.

NYÅR UTAN RAKETER?
Någon mer är vi som har problem med nyårsraketer och smällare? Loeki blir
helt skakis, och det blir inte bättre för varje år, snarare tvärtom. Vi funderar på
att åka till klubben på nyårsafton för att slippa det värsta smällandet. Om någon
eller några andra känner likadant och vill åka till klubben med sina hundar vore
det skoj, var och en kan ta med lite mat, som knytis, och kanske några spel. Hör
av dig till mig du som har samma tankar, så kan vi samordna oss.
Kontakta mig på loeki@telia.com Vänliga hälsningar, Anna F.

VÅRENS KURSER
Utbildningskommittén arbetar med detaljerna för vårens kursprogram, och
kursstarter blir det i mars. Under januari kommer kursprogrammet att läggas
ut på hemsidan, det kommer även att sändas ut ett e-postmeddelande till alla
medlemmar när det går att anmäla sig.
Det blir valp-, grund- och fortsättningskurser inom allmänlydnad samt mer
tävlingsinriktade kurser. Det jobbas på lite andra idéer också. Håll utkik på
hemsidan www.alebk.se
33

SOMMARBILDER
Någon mer som tänker på sommaren den här kalla och blöta årstiden? Här är
lite bilder från klubben och andra ställen som får er att längta! Fotona tagna av
redaktören, utom bilden på Ninni och Trixi på stubbarna, som Elisabeth Karlsson tagit, eller där det står en annan fotograf.

Foto: Susanne Strömbäck

Foto: Susanne Strömbäck

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

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
NÄSTA NUMMER AV RAPPORTEN
kommer i mars. Manusstopp 20 februari. Har du material som texter
och bilder, sänd dem till redaktören, e-post: loeki@telia.com
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