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VÅRENS AKTIVITETER!

ALE BRUKSHUNDKLUBB
Ale BK är en ideell förening inom Svenska Brukshundklubben och bildades år
1982. Klubben erbjuder kurser på olika nivåer inom flertalet hundsporter, arrangerar
tävlingar, håller föreläsningar och utbildar
instruktörer och funktionärer.
Ale BK har idag över 170 medlemmar
och enbart tack vare ideellt arbete bland
medlemmarna själva kan klubben finnas,
utvecklas och drivas framåt.
Kontaktuppgifter:
Ale BK
Lindåsen
Box 84
449 22 Nödinge
Bankgiro 325-4935

Ansvarig utgivare
Elin Carlsson
Redaktion
Anna Frisk (0723 294717)
loeki@telia.com
Utgivningsplan 2014
Nr Manusstopp Utkommer
1   20 febr	  mitten mars
2   20 maj	  mitten juni
3   20 aug	  mitten sept
4   20 nov	  mitten dec
Omslagsbild:
Emelie Kärnede är ny medlem
i styrelsen, här med sin boxer
Daphne. Foto: Anna Frisk

Klubbtidningen Rapporten är Ale BKs
officiella medlemstidning och utkommer
med fyra nummer per år (mars, juni, sept,
dec) och distribueras endast som pdf.
Ansvarig utgivare är ordföranden.
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får Rapporten?
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Ordförandens
rader

Nya tider.
Hej på er alla. Nu kommer våren och med den nytt liv. Både ute i naturen
och på hundklubbarna runt om i landet börjar livet och rörelsen ta fart. Vi i
Ale BK har redan i år hunnit få en nästan helt ny styrelse, och med den en
massa nya friska idéer och kraft. Roligt! Jag vill först och främst tacka för
det förnyande förtroendet för att förbli klubbens ordförande ett år till. Jag vill
också tacka alla avgående styrelsemedlemmar för ett bra jobb och välkomna
de nya in i gemenskapen. På årsmötet som klubben hade förra månaden var
det en bra uppslutning bland medlemmarna och jag vill tacka alla de som kom
och visade intresse. Verksamhetsberättelsen från förgående år visar på många
positiva trender i klubben. Bland annat har antalet medlemmar i klubben ökat,
vi har erbjudit fler kurser med olika inriktningar och vi har haft flera lyckade
arrangemang och aktiviteter på klubben under 2013. Det är först när man
blickar tillbaka och summerar, som man faktiskt kan se hur mycket som hänt
på klubben under ett år. Detta är väldigt roligt och ger mer kraft att fortsätta att
arbeta ideellt för klubben.
Aktiviteten på klubben har av naturliga skäl legat lite på is under vintern, men
nu börjar det så smått komma igång igen. Massa nya spännande kurser drar
igång inom en snar framtid. Ännu finns det några platser kvar på vissa kurser.
Så vill du aktivera dig och din hund och samtidigt lära er en massa bra saker
gå in på vår fina hemsida och se om det finns en kurs som passar just ditt
önskemål.
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Om du skulle saknar något eller har andra önskemål/idéer om vad som skulle
vara roligt att det hände på klubben, så tveka inte att höra av dig till mig eller
någon annan i styrelsen. Utan era önskemål och idéer är det svårt att planera
aktiviteter för kommande år.
En viktig sak som kommer att hända på klubben är att vi skall försöka dränera vår plan. Under ledning av Lars Alexandersson skall vi, medlemmarna i
klubben, försöka rensa och få bukt på problemet med vattendränkta delar av
appellplanen. Datum för projektet blir den 23 mars. Mer information om dagen
finns i tidningen och på hemsidan. Det är önskvärt med en stor anslutning av
medlemmar/hjälpare till denna dag för att arbetet ska gå snabbt och smidigt.
Utan en fungerande appellplan är det svårt att driva en hundklubb.
Nu önskar jag er alla en riktigt skön vår och hoppas att vi ses på klubben någon
eftermiddag eller kväll.
Våriga hälsningar
Elin Carlsson ordförande Ale BK

Stöd Ale BK genom Bingolotto!
Om du prenumererar på Bingolotter kan du välja Ale BK som
förening att stödja. Det har redan kommit in lite pengar, hoppas att flera kan göra så, uppmana gärna vänner och bekanta
att stödja vår klubb!
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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Redaktörens
rader

Hej kära läsare!
Här är nu Rapporten nr 1 2014, det nionde numret som jag gör. Inte klokt vad
tiden går fort, känns inte alls länge sedan jag började pilla med det första numret
när jag tog över ansvaret efter Linda, men det är nu över två år sedan. Det var
Anita Graneström som 2008 drog med mig på uställningsträning på klubben, det
var första gången jag var här, och jag bodde inte ens i Ale kommun. Inte trodde
jag då att jag skulle gå med i SBK, det var inget jag var intresserad av, utan utställning och uppfödning var det jag skulle satsa på. Men eftersom Loeki varken
kunde ställas ut eller användas i avel på grund av att en av hans kulor aldrig kom
ner, och han var en ovanligt lyhörd och arbetsvillig eurasier, så blev jag som nyinflyttad Alebo medlem och hängde med på klubblägret i Ursand i sept 2009. Då
var grabben redan 3 år när vi provade på personspår, sök, uppletande och lydnad,
och vi båda tyckte att det var jättekul! Hade då inte en tanke på att vi i framtiden
skulle kunna börja tävla i lydnad och rallylydnad, och Anki och Kjell, som höll
i den första lydnadskursen jag deltog i på klubben, måste nog ha funderat på hur
det skulle gå för den där virriga människan helt utan kontakt med sin hund... nu i
maj på klubbens rallylydnadstävling ska vi debutera i avancerad klass!
Varför babblar jag på om mig nu då? Jo, det är ju så att alla har vi varit
nybörjare, och nya i klubben, och jag vill uppman er att ta för er av den gemenskap och de aktiviteter som finns, och skapa nya! Man kan nog se klubben som
ett kollektiv, där vi medlemmar helt själva kan bestämma vad vi vill göra, vilka
aktiviteter som ska finnas. Det är inte bara styrelsen som ska komma på idéer,
eller göra jobbet, utan vi ska hjälpas åt, alla! Det är allas vår klubb!
Anna Frisk

redaktör
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VIKTIGT!!!

DRÄNERING AV
APPELLPLANEN
23 mars

Söndag 23 mars är årets viktigaste dag på klubben
– då ska vi alla hjälpas åt att fixa dräneringen på planen.
Ta med vass spade, skyffel, vattenslang o kopplingar ni
som har, det ska köras med superhögtryckstvätt långt bort
från kranen, så det behövs mycket slang.
Vi passar även på att dra bort ris och kasta skräp o fixa till
utomhus, om det blir tid för det.
Klubben bjuder på fika och lättare lunch,
kom alla som kan!

Samling kl 11 söndag 23 mars på
appellplanen
OBS: Förberedelse lördag 22 mars kl 12
(du som inte kan vara med på söndagen kan komma på
lördagen istället, ta med slangar ni som har så kopplar vi!)
Anmälan till Anna Frisk på e-post: loeki@telia.com
eller SMS till 0723-294717
88

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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ÅRSMÖTET 19/2
En kort återblick från årsmötet som
varit…
Den 19 februari var det återigen
dags för klubbens sedvanliga
årsmöte, Mötet hölls i klubbstugan
och totalt var det 26 medlemmar
som kom på kvällen. Förutom
dagordningens ordinarie punkter
bjöds det på mingel, smörgåstårta,
hembakad kladdkaka och lotteri.
Kvällen började med att alla
fick ta för sig av godsakerna och
mingla av sig medans lott-ringen
gick runt till alla de som ville få
chansen att vinna något på det
stora vinstbordet. När sorlet lagt sig
och alla hälsats välkomna lämnade
sittande ordförande över ordet och
klubban till Pia Mikkelsen, som
kvällen till ära var/blev vald som
ordförande. Sekreterare under
kvällen var Anna Lena Svensson.
Båda två trogna medlemmar och
vana i sina roller, vilket gjorde
att kvällens dagordningspunkter
avhandlades smidigt och korrekt,
med stopp för givande diskussioner
och tankar från medlemmarna.
Stopp gjordes även för lottdragning
och vinstuthämtning. Anna Frisk
var värd för lotteriet och med hjälp
av medlemmar, affärer och företag
hade hon återigen fixat fram fina
priser till de som hade turen med
sig att vinna.
Under mötets gång avtackades de
styrelsemedlemmar som valt att

avgå och nya valdes in i styrelsen
för 2014. Valberedningen hade inför
årsmötet gjort ett gediget arbete
med att skaffa fram kandidater till
de olika styrelseposterna. Jag vågar
nog säga, att år 2014s styrelse är en
av de största i antalet medlemmar
på flera år. Alla poster är fyllda och
det är en spännande kombination
av människor med olika bakgrunder
som nu skall försöka fortsätta styra
klubben mot rätt riktning. Även
årets tävlingsekipage utnämndes
och blev prisade under kvällen.
Tyvärr var det ingen i klubben som
skickat in resultat i lydnad eller
bruks, men i Rallylydnad var det
desto fler. Grattis till Marie Louise
Segvall och Joppe som blev årets
Rallyekipage och tillsammans med
Elisabeth Karlsson delade hon
platsen som årets mest tävlande!
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Det blev en lyckad kväll med en
bra blandning av allvar och skratt.
En extra guldkant på kvällen
blev det, då 2013 års styrelse,
överraskade Pia Mikkelsen med
ett hedersmedlemskap i klubben.
Hon fick detta för hennes långa
och trogna engagemang i klubben,
både vad gäller utbildning och
styrelsearbete.

Vår nya hedersmedlem Pia Mikkelsen!
Foto: Tomas Thillman

Jag vill avsluta med att ge ett stort
tack till alla er som hjälpte till
under kvällen. Till Evelyn Sarth som
bakat supergoda smörgåstårtor,
till Anna Frisk som höll i lotteriet,
till Pia Mikkelsen och Anna Lena
Svensson som axlade rollerna
som ordförande och sekreterare
galant, till alla er både avgångna
och kvarsittande i styrelsen från
2013 för ett gott samarbete, till
valberedningen som gjort ett
fantastiskt jobb med att finna så
många nya styrelsemedlemmar,
till de olika kommittéerna som
bidragit med information till
verksamhetsberättelsen och inte
minst till alla er medlemmar som
kom. Utan er hade det inte blivit
något möte!
Det blev en lyckad kväll, som
både gav klirr i klubbkassan (från
lotteriet) och gav alla som var där
chansen att tycka till om klubbens
angelägenheter. Jag ser redan fram
emot nästa årsmöte. Till er som
inte var där i år, ta chansen och
gör din röst hörd nästa år. Det är vi
tillsammans, som styr och formar
klubben åt den riktning vi vill ha
den, glöm inte det!

Dessa blev invalda i nya styrelsen:
Ordförande: Elin Carlsson
Vice ordförande: Jenny Pettersson
Sekreterare: Anna Frisk		
Kassör: Lars Johansson
Ledamot 1: Ann Cederlund

Ledamot 2: Barbro Hedelöv
Ledamot 3: Jane von Techel
Suppleant 1: Barbro Larsson		
Suppleant 2: Anette Albo		
Suppleant 3: Emelie Kärnede

Elin Carlsson
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Presentation av nya
styrelsemedlemmar
Barbro Hedelöv
Var med i Ale BK när det begav sej
i början av 80-talet. Tävlade då lite
bruks med mina Rottisar. Är nu, efter
många års uppehåll, Borderägare och
nyfiken på Rallylydnad. Har en plats
i Ale BKs styrelse. Är även köksansvarig.

Jenny Pettersson
Jag har varit medlem i klubben sedan
2011. Innan dess var jag medlem i
Partille BK och rasklubben under
några år, då vi hade en rottweiler som
jag tränade och tävlade en del med.
Nu förtiden består min familj av man,
tre barn och tre hundar. Det är en
Aussie och två Miniature American
Shepherds. Jag älskar allt som har
med hund att göra och är den eviga
kursdeltagaren. Just nu är det rallyn
som jag fastnat lite extra för. Jag har
som mål att komma igång med tävlandet igen och tror att detta kommer
bli mitt och hundarnas år!
Fler presentationer i nästa
nummer!
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RINGTRÄNING PÅ ALE BK
Ledare: Peter van der Steen
Peter fokuserar mycket på kontakt mellan
handler och hund. Att hunden ska känna sig
trygg! Han vill lära deltagarna hur man visar
fram hundens bästa sidor, och lära dem rasens
egenskaper och rörelser.
Peter van der Steen är handler och professionell hundtrimmare och har varit aktiv i Danska Terrierklubben som
utställningsledare och instruktör. Har dömt på inofficiella
utställningar i flera länder. Har en liten uppfödning av
skotsk terrier och west highland white terrier under prefixet ”of Stonegarth”.

För dig som vill träna dig själv och din hund inför utställning. Alla är hjärtligt
välkomna, nybörjare och mer erfarna utställare, valpar och äldre hundar.
:
Fredag 28 mars kl 17.00
Fredag 4 april kl 17.00
Fredag 11 april kl 17.00
Kostnad: 50 kr/person. Betalas på plats.
Om intresse finns kan vi ha ytterligare tillfällen i slutet av maj/början av juni.
För att gå kurs på Ale BK måste du normalt vara medlem, men vid dessa tillfällen behöver man inte vara det. Vi behöver din e-post och telefonnummer för
att meddela om det blir några ändringar, och vi sänder in listor till Studiefrämjandet på deltagarna för att få stöd, därför behöver vi även din adress och ditt
personnummer.
Frågor om ringträningen: Anna Frisk, 0723-29 4717 (kvällstid)
Anmälan genom att fylla i formuläret på hemsidan under ”Kurser”, se www.alebk.se
Ange i formuläret vilket/vilka tillfällen du vill vara med på.
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TÄVLINGAR 2014
Anmäl dig på www.sbktavling.se

27 april
Brukstävlingen i lägre klass spår är INSTÄLLD!
17 maj
Rallylydnadstävling – fortsättningsklass och avancerad klass.
Sista anmälningsdag 24 april. Funktionärer behövs till kök och
sekretariat, + inropare, skrivare, honnören m fl. Planeringsträff
för funktionärer den 7 april kl 18, sedan träning!
Kontakta Marie-Louise på e-post: msegvall@telia.com
15 juni
Lydnadstävling klass 1 och 2. Sista anmälningsdag 24 maj.
Det behövs skrivare samt funktionärer till kök och sekretariat.
Kontakta Anki på e-post: 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 e-post: 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 Marie-Louise på e-post: msegvall@telia.com
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Fortsättningskurs i
allmänlydnad
Det har varit ett stort intresse för den fortsättningskurs
i allmänlydnad som startar nu i mars, så den 22 april
startar en ny grupp.

Kursen riktar sig till dig som gått grundkurs eller liknande.
Här forsätter vi jobba med dressyren och provar på olika
aktiviteter. Kursledare: Monica Henriksson.
Sex gånger, varannan tisdag. Max åtta deltagare.
Startar tisdagen den 22 april kl 18.30-21
Det finns även platser kvar på Fortsättningskursen i
allmänlydnad DAGTID med start 1 april, och grundkurs
allmänlydnad DAGTID med start 25 mars. Kursledare:
Monica Henriksson.

Valpkurs

Några platser finns kvar på valpkurs 3-6 månader för
Anna-Lena Svensson och Pia Mikkelsen, kursstart söndag
23 mars kl 10-12.
Anmäl på hemsidan: www.alebk.se
Sprid till vänner och bekanta!
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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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Ale Brukshundklubb
Protokoll från årsmöte 2014-02-19
§1.

Mötets öppnande.
Ordförande Elin Carlsson öppnade.

§2.

Fastställande av röstlängd.
27 röstberättigande medlemmar var närvarande. Se bifogad medlemslista.

§3.

Val av mötesordförande.
Mötet valde Pia Mikkelsen till mötesordförande.

§4.

Styrelsen anmälan om protokollförare.
Styrelsen hade anmält Anna-Lena Svensson som mötessekreterare.

§5.

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet.
Barbro Larsson och Erika Bengtsson valdes.

§6.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.
Alla var införstådda med att beslutsrätt har endast medlemmar.

§7.

Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet godkände utlysningen.

§8.

Fastställande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§9.

Genomgång av:
a, styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse för 2013 inklusive rapport
om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
Anna Frisk läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året.
b, balans- och resultaträkning och
Kassören Lars Johansson föredrog balans- och resultaträkning.
c, revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. Allt var i god ordning.

§10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
Mötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade att förra årets resultat, ett
överskott på 34717, 29 kr överförs till kommande års räkning.

§11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Mötet besvarade frågan med ja.
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§12.

Genomgång av styrelsens förslag avseende:
a, mål.
Anna Frisk gick igenom målen för 2014.
b, rambudget för år 2014 samt för år 2015.
Mötesordföranden gick igenom 2014 års budget och prognosen för 2015.
Se budget bilaga.
c, klubbavgift för år 2014 samt för år 2015.
Styrelsen föreslog oförändrad klubbavgift 2014 enligt följande:
Ordinarie medlem
175 kr
Familjemedlem
125 kr
Styrelsen föreslog höjd klubbavgift 2015 enligt följande:
Ordinarie medlem
180 kr
Familjemedlem
130 kr
d, andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för
verksamhet och ekonomi.
Inga motioner inkomna.

§13.

Beslut i ärenden enligt §12.
Mötet beslutade enhälligt att gå på styrelsens förslag enligt §12 a-d.

§14.

Presentation av verksamhetsplan för år 2014.
Verksamhetsplanen är lika som målen 2014.

§15.

Val av styrelsen för år 2014
a, ordförande
b, vice ordförande
c, sekreterare
d, kassör

Elin Carlsson
Jenny Pettersson
Anna Frisk
Lars Johansson

1 år
2 år
2 år
1 år fyllnadsval

e, övriga ledamöter
ledamot 1
ledamot 2
ledamot 3

Ann Cederlund
Barbro Hedelöv
Jane von Tesh

2 år
1år fyllnadsval
2 år

f, suppleanter med tjänstgöringsordning.
suppleant 1
Barbro Larsson
suppleant 2
Anette Albo
suppleant 3
Emelie Kärnede

2 år
1 år fyllnadsval
2 år

§16.

Val av revisorer och revisorssuppleant.
Ordinarie revisorer
Marie-Louise Segvall
Anna-Lena Svensson
Suppleanter
Lillemor Stridh
Bo Pettersson

1 år
1 år
1 år
1 år

§17.

Val av valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammanskallande.
Birgitta Elgh, sammankallande
1 år
Anita Graneström
2 år
Elisabeth Karlsson
1 år kvar
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§18.

Beslut om omedelbar justering av §15 till §17.
Mötet beslutade att göra en omedelbar justering av dessa paragrafer.

§19.

Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
§13.
Inget övrigt att besluta.

§20.

Genomgång av handlingar till distriktsårsmötet.
Årsmötet i distriktet är 15 mars. Styrelsen skickar representant(er).
Mötesordföranden gick igenom valberedningens förslag för Västra distriktets styrelse.

§21.

Övriga i förväg anmälda ärenden till diskussion men inte till beslut.
Inga övriga ärenden till diskussion.

§22.

Årets tävlingsekipage och årets mest tävlande ekipage.
Lydnad/bruks:
Inga resultat inskickade.
Rallyekipage:
Marie-Louise och Joppe 98%
Barbro o Focuz 96,7%
Birgitta o Wille 91%
Elisabeth o Ninni 81%
Anna o Loeki 77%
Sandra Ström 47%
Mest tävlande ekipage i rally och agility:
Marie-Louise Segvall 17 ggr
Elisabeth Karlsson 17 ggr
Birgitta Elgh 7 ggr
Sandra Ström 3 ggr
Barbro Larsson 3 ggr
Anna Frisk 3 ggr
Grattis allihop!

§23.

Utnämnande av hedersmedlem
Styrelsen för 2013 har utnämnt Pia Mikkelsen till hedersmedlem. Hon fick ett
hedersomnämnande i form av en tavla samt medlemmarnas applåder.

§24.

Avtackning av styrelseledamöter och funktionärer.
Omvalda ordföranden för Ale BK, Elin Carlsson tog över klubban och avtackningar
gjordes.
Anna Barnö, Anette Lindgren, Tina Wall, Sara Nilsson avtackades med presentkort på
Zoonet.
Även Lars Alexandersson och Marie-Louise Segvall tackades lite extra för jobb som
gjorts i klubben.
Evelyn Saart tackades för den goda smörgåstårtan.

§25.

Mötet avslutas.
Ordföranden Elin Carlsson tackade åter för förtroendet och välkomnade den nya
styrelsen.
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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.
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Ledetvägen 3, 449 51 Alafors
• Tel 0303-74 26 80

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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TRÄNINGSTÄVLING 24/4
brukslydnad & vanlig lydnad

Samling 18.45 för lottning i klubbstugan!
Vi hjälps åt med att kommendera, skriva, vara publik...
Vi börjar med plats och sitt i grupp för de som vill därefter
kör vi på i nummerordning.
Gratis för medlemmar, 40 kr för övriga i mån om plats!
När vi är klara samlas vi i klubbstugan, tar en fika och
ger lite feedback till varandra.
Anmälan till ankimoss@gmail.com
Ange vilken klass/moment du vill köra.
OBS! Skott kan förekomma mellan 18-18.30
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KLIPPSCHEMA PÅ GÅNG!

Sommaren känns ännu långt borta, men vi behöver planera
gräsklippningen!
Elisabeth Karlsson har lovat att hålla i en klipplista.
Kontakta henne om du vill ställa upp och klippa en gång i sommar
med klubbens åkgräsklippare ”Klippan”.
Om vi är tillräckligt många så blir det just bara en gång per person!
Elisabeth ger instruktioner under senvåren till de som anmäler sig.
Anmäl dig till Elisabeth:
e-post: jerkerkarlsson@spray.se
Tel: 070-2370266

Gräsklippning ger möjlighet att tjäna in medlemspoäng!
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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

ÖPPEN TRÄNING
Fri/öppen träning varje torsdag mellan klockan 18-20
Torsdagar är enligt tradition kursfria för att du ska kunna åka till
klubben och träna din hund.
Skotträning kan förekomma 18.00-18.45!
18.15 platsliggning med skott (om det är några som vill ha det)
18.30 budföring med skott och/eller utan skott.
19.00 platsliggning utan skott.
Cafeterian är öppen och stugvärd finns normalt under
terminerna, se schema på hemsidan.
Välkommen!

Stugvärdar sökes

till öppna träningen torsdagskvällar kl 18-20
Vill du vara stugvärd? Kontakta Barbro Larsson
(e-post: Barbro.Larsson@ncc.se eller 0739-855631)
Man behöver inte ansvara för någon skotträning om man inte
vill, men om du vill lära dig så får du instruktioner.

Städning

Städning av klubbstugan en gång i månaden. Skriv upp dig på
städlistan! Kontakta Barbro Larsson.
Det här aktiviteterna ger möjlighet att tjäna in medlemspoäng!
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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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Ginas
bravader
Hallå där! – minns ni mig?
I år har det inte varit någon riktigt härlig Gina-snö. Jag gillar att lägga mig
på skarsnön och ta fart med tassarna
och glida fram på sidan. Men inte då.
Jul och nyår passerade som barmark!
Sedan blev det lite kallt och friskt ute,
så att jag kunde göra lite Gina-race
i trädgården, fast jag lugnat ner mig
betydligt, säger matte…
Ni som hängt med i klubben några
år kanske kommer ihåg mig som
ung portistjej när jag helst hängde i
jackärmen på matte och försökte få
med henne på äventyr istället för att
följa med i någon tråkig lydnadssväng. Hon säger att den enda kursen
där jag varit lite samarbetsvillig var
rallylydnadskursen på lite äldre dar.
Själv uppskattar jag nog mer spårkurserna – det är jättekul att spåra! Synd
bara att jag måste hålla reda på matte
också och ha henne hängandes i andra
ändan av linan. Fast det är klart, utan
mig kanske hon inte hade hittat ut ur
skogen! Mattes lokalsinne litar jag
inte mycket på. När hon hade berättat
för sina vänner att hon inte hittade tillbaka till hotellet efter välkomstmötet
när hon var i Portugal – och då hade
hon varit utanför det fem gånger! Fast
hon påstår att det fungerar bättre i en
skog – fan tro’t!

Sedan har hon låtit mig leva som en
nunna bara för att hon själv har gjort
det. Hallå – jag kanske skulle ha velat
träffa en eldig portugis och skaffat
mig valpar med honom! Men vem har
frågat mig vad jag vill? Löpperiod efter löpperiod har hon vaktat mig som
en hök för att ingen hanhund skulle ta
min dygd. Tycker att något litet äventyr kunde jag väl få ha varit med om.
Det hade ju inte varit så svårt med
tanke på att rasklubben hade en hanhundslista med kontaktuppgifter och
allt – hundvärldens kontaktannonser!
Nu vid snart 12 års ålder anses jag för
gammal för en romans. Matte säger
att hon väntar tills hon blir pensionär
– då har hon blivit lovad en karl på
rummet. Vad hon ska med honom till
då – det övergår mitt förstånd!
Morsning på er!
Gina

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 juni. Manusstopp 20 maj. Har du material som texter och
bilder, sänd dem till redaktören, e-post: loeki@telia.com

