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Omslagsbild:
Monica Rundkvist tävlade
Rallylydnad den 17 maj med sin
aussie Sunday. Foto: Susanne
Strömbäck.
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Ordförandens
rader

Ordförandens rader
Det har varit en aktiv vår på klubben med fullbokade kurser och flera nya
spännande aktiviteter och projekt. Den ”nystartade” ringträningen har blivit en
succé, vilket resulterat i att den förhoppningsvis fortsätter till hösten. Nya (för
klubben i varje fall) agilityhinder har köpts in, Maths Lindberg har haft flera
intressanta föreläsningar och medlemmarna som var på senaste medlemsmötet
har fått en första introduktion i den spännande grenen K9 Nose Work. Samtidigt under hela våren har klubbens duktiga instruktörer haft flera kurser med
massa nöjda deltagare. En bra vår helt enkelt. Nu blickar vi redan framåt mot
höstens program. Kurser planeras och instruktörer förbereder sig och sina kurser. Förhoppningsvis blir hösten minst lika fullspäckad med roliga kurser och
träffar som vårsäsongen bjudit på. Håll utkik på vår hemsida och läs utskicken
ni får via er e-post för att hålla er uppdaterade om vad som är på gång på klubben.
Men innan hösten är här, tycker jag att vi alla, både två och fyrbenta skall
njuta av sommaren och förhoppningsvis ledigheten. Ta hand om er alla så, ses
vi till hösten.
Många soliga hälsningar
Elin Carlsson ordförande Ale BK
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TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR BRUKS/LYDNAD
Anki Mossberg (sk) E-post: ankimossberg.am@gmail.com
Tävlingsledare SBK. Instruktör och testledare MH. Tränar och tävlar med collie i
bruks (spår) och lydnad.
Kjell Asplund
Tävlingssekreterare/tävlingsledare SBK. Instruktör och testledare MH. Tränar och
har tävlat med collie i bruks (spår).
Erika Bengtsson
Utbildad tävlingssekreterare. Tränar och tävlar sin boxer i bruks (spår) och lydnad.

TÄVLINGSKOMMITTÉN FÖR RALLYLYDNAD

Marie-Louise Segvall (sk) E-post: msegvall@telia.com
Rallylydnadsinstruktör och rallylydnads-domare. Tävlar rallylydnad mästarklass.
Elisabeth Karlsson
Tävlar i agility samt rallylydnad mästarklass. Utbildad tävlingsskrivare och tävlingssekreterare inom rallylydnad.
Anna-Lena Svensson
Utbildad handledare och SBK-instruktör. B-figurant för mentalbeskrivning. Utbildad tävlingsskrivare och tävlingssekreterare inom rallylydnad. Tävlar rallylydnad
med sina båda hundar i fortsättningsklass.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Elin Carlsson (sk) E-post: dbw350@hotmail.com
Ordförande i Ale BK. Tävlar i bruks samt rallylydnad mästarklass.
Anna-Lena Svensson
se ovan.
Pia Mikkelsen
Utbildad instruktör och har haft många kurser sedan 1991. Utbildad tävlingsskrivare och tävlingssekreterare inom rallylydnad.
Monica Henriksson
Ale BKs avtalsinstruktör. Instruktörsutbildning SBK, mentalutbildningar M1-M3,
testledarutbildning, mentalbeskrivare, räddningsförarutbildning, djursjukvårdarutbildning. Har tränat och tävlat ett antal hundar i spår, sök, skydd och lydnad. Tävlar
nu även i de internationella bruksgrenarna framförallt BSL.
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Redaktörens
rader

Hej kära läsare!
Här är nu Rapporten nr 2 2014, Ale BKs medlemstidning. I det här numret finns
det nya kursutbudet med, skynda er att anmäla er via hemsidan, vissa kurser blir
snabbt fulltecknade! Här finns även med de sista presentationerna av våra nya
styrelsemedlemmar, och så har Barbro Larsson skrivit om när hon och Focuz
sprang Hundlöpet! Den portugisiska vattenhunden Gina har fått förändringar i
sitt liv, hennes matte Evelyn förmedlar i ”Ginas bravader”. Och så har det varit
flera tävlingar under våren som det finns resultat och fina bilder från.
Vi har utökat samarbete med Husdjurshälsan så förutom att klubben har fått fina
tävlingspriser i form av presentkort på vaccinationer (som ska gå till klubbens
egna medlemmar vid KM:et och till ”årets tävlingsekipage”) så kommer Maths
Lindberg att ge oss ytterligare en föreläsning på klubben, så boka in 24 september, det blir en toppenkväll med en del praktik inbakat. I det här numret av
Rapporten finns det därför med en hel broschyr från Husdjurshälsan. AgilityShop har tillkommit som sponsor för klubben, vi har fått en del hinder gratis,
och det tackar vi för! Precis nu när Rapporten ska mailas ut till er medlemmar
har styrelsen fått besked från Ale Kommun att de stöder klubbens agilitysatsning med 15 000 kr! vilket innebär att agilitybanan kommer att kunna kompletteras ännu mer, väldigt bra nu med satsningen på agilitykurserna!
Ta för vana att titta in på hemsidan då och då, där läggs nyheter upp regelbundet, och kalendern på hemsidan är användbar då du vill kolla om det pågår
någon kurs eller annan aktivitet när du ska till klubben och träna.
						Anna Frisk
							
redaktör
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VÄLKOMMEN TILL ALE BK:s

INOFFICIELLA UTSTÄLLNING
SÖNDAGEN DEN 7 SEPTEMBER 2014!
Vi hälsar dig och din hund hjärtligt välkommen att delta i vår inofficiella
utställning som hålls på Ale BK, Lindåsen, Nödinge.
Försäljning av lättare lunch samt varmkorv, kaffe, dricka, smörgåsar och
kakor under hela dagen.
Klassindelning:
• Babyklass 4-6 månader
• Valpklass 6-9 månader
• Juniorklass 9-15 månader
• Öppen klass 15 månader och äldre
• Veteranklass 8 år och äldre
• Barn med hund, (5-9 år & 10-17 år)
anmälan på plats. Kostnad 50 kr
Domare:
Peter van der Steen, alla raser
Peter Healy, UK (reservdomare vid
många anmälningar)
Vaccination enl. SKK:s regler.
Pris 180 kr för varje hund.
Anmälning via formulär på hemsidan
(under fliken Tävling) och betalning till Ale BKs bankgiro 325-4976
(skriv hundens reg nr och ditt namn) senast 18 augusti 2014.
Ett PM sänds ut via e-post ca två veckor innan utställningen.
VARMT VÄLKOMMEN!

Lydnadstävlingen 15 juni

Den 15 juni bjöds det på strålande sol, god toast och gott fika på klubbens lydnadstävling för klass 1 och 2. Fina priser kunde delas ut till
vinnarna i varje klass, som båda kom från Tjörns BK och båda hade
tollare: var sitt presentkort från Husdjurshälsan på en gratis vaccination!
tvåan och trean fick hundleksaker från Zoonet. Tack till alla som kom,
och ett stort Grattis till er som placerade sig! Tack till tävlingskommittén
och funktionärerna, som rodde tävlingen i land, och förstås ett stort tack
till domaren Lennart Segerdahl som dömde båda klasserna!
Klass 1
1. Gunilla Samsson Krokasmedens
Åwaki (Nova scotia duck tolling retriever), Tjörns BK 176p 1:a pris (närmast
domaren)		
2. Lisa Andersson Lärkängen´s A
Wolf In Geeks Cloth (Bearded collie)
Sveriges Hundungdom 163p 1:a pris
		
3. Susanne Cangren Cajiro´s Red
Starstorm (Australian shepherd)
Kungsbacka Brukshundklubb 136p 3:e
pris

Klass 2
1. Martina Svensson Krokasmedens
Å-Lewis (Nova scotia duck tolling
retriever), Tjörns BK 185.5p 1:a pris
2. Monika Rundqvist Door Keepers
Sunday Kiss (Australian shepherd)
Partille BK 173p 1:a pris 		
3. Nathalie Johansson Gråmanns
Extreme (Tysk schäferhund) Sveriges
Hundungdom 160.5p 1:a pris

		
Kompletta reslutatlistor finns på hemsidan www.alebk.se under ”Tävling” eller på SBK
Tävling under ”Resultat” (www.sbktavling.se)		
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Rallylydnadstävlingen 17/5
Även den 17 maj, på Norges nationaldag, bjöds det på strålande sol,
toast och gott fika på klubbens rallylydnadstävling för fortsättningsklass
och avancerad klass. Fina priser kunde delas ut till vinnarna i varje
klass, bland annat rallylydnadskortlekar från Hundigt!, de andra som
placerade sig fick fina saker från Ljuva Hem, Ale Torg, träningsväskor
och presentkort på heldag på Sportlife, och hundleksaker från Zoonet. Tack alla tävlande, det var en toppendag, och klubben fick många
uppskattande ord för det fina arrangemanget. En eloge till rallykommittén och funktionärerna, och förstås ett stort tack till vår egen domare
Birgitta Elgh som dömde båda klasserna!

En glad Barbro Larsson med Focuz från Ale BK knep andraplatsen med
83 poäng i avancerad klass! (till höger). Vann gjorde Beatrice Hansen
med sin dobermann Doberice Queen Alcyone med 85p, tävlande för
Svenska Dobermannklubben. På tredje plats kom Pernilla Esping med
sin Stabyhoun Svartvita Pärlan´s Mario, tävlande för Stenungsunds BK
med 78p (till vänster). Domaren Birgitta Elgh i röd tröja.
I fortsättningsklassen blev det delad förstaplats för Emma Gustavsson
med sin Golden Loke (Södra Älvsborgs KK), med 95p och Cassandra
Lis med tollaren Tolling Magic´s Minna Of Marino , tävlande för Alingsås
BHK, 95p. På tredjeplats kom Monika Rundqvist med sin Australian
shepherd Door Keepers Sunday Kiss (Partille BK) med 93p.
Hela resultatlistorna finns på SBK Tävling under ”Resultat”.
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DRÄNERINGEN AV APPELLPLANEN

Söndag 23 mars var vi ett tiotal medlemmar som under ledning
av Lars Alexandersson fixade med dräneringen på appellplanen.
Utrustade med spadar och vattenslangar körde vi med
superhögtryckstvätt genom alla dräneringsrör, och försökte gräva
upp ett par diken där det hade vuxit igen, vilket visade sig vara
väldgit svårt. Vi hittade en och annan vårtrött padda som gömt sig
i dräneringen och passade även på att dra bort ris och kasta skräp
o fixa till utomhus. Klubben bjöd på fika och lättare lunch, Tack alla
som kom! Veckan efter fick vi hjälp av en minigrävare att dika om
de två stora dikena på klubben, så nu ska det rinna undan lite bättre.
Det som behövs nu är att få agilityplanen dränerad, där det inte finns
några rör i marken. Det blir ett projekt för framtiden...

En del barnarbete var det också...
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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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SATSNING PÅ AGILIT Y!
Nu har vi fått en början med
agilityhinder på klubben. Känns
jättekul att kunna börja träna agility
hemma på sin egen klubb.
Vi har hopphinder, slalom, tunnlar,
släp, balansbom, gunga, långhopp.
Vill man börja träna agility så
kontakta mig eller någon i styrelsen
om koden till låset på agilityboden.
Viktigt att vi är rädda om sakerna
och PLOCKAR in efter oss när vi
tränat. Det finns även rallyskyltar i
boden att träna med för de som vill
träna rally.

Elins tänk som instruktör är att
hundträning först och främst ska
vara roligt. Elins utbildning är bred
och det går bra att gå in på hennes
hemsida för att läsa mer, sök på
”Elins hundträning”.

Vi har blivit sponsrade av AgilityShop för flera av hindren, väntar
i skrivandets stund på svar av
Vakna- projektet i Ale kommun och
även Fritidsnämnden, där vi har
sökt pengar för denna satsning, då
vi behöver några fler hopphinder,
däck och A hinder - bara att hålla
tummarna!

Elin Fahlgren är tillfrågad om att
hålla agilitykurser hos oss. Hon är
en hundtränare bosatt i Göteborg,
började med agility 2008. Elin har
tre egna hundar som hon tränar och
tävlar med i agility. Elin tävlar på
på SM nivå, har även varit med och
tävlat med Agilitylandslaget U-team
2013. Är uttagen till Sveriges
landslag på World Agility Open.
Detta är en del av allt hon gör.

Vi på Ale BK är mycket glada och
stolta över att Elin kommer till vår
klubb och håller kurser, hoppas på
så sätt att vi kan få igång agilityn
på klubben. Har själv gått kurs för
Elin och jag kan bara lovorda henne
då hon ger konstruktiv kritik och
har sitt positiva tänkande och ser
möjligheterna till förbättringar hos
hund och förare.
Ha en trevlig sommar alla önskar

Elisabeth, Trixie och Ninnie
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ALE BRUKSHUNDKLUBB

FÖRELÄSNING

onsdag 24 september kl 19.00

”Nos till svans”

med Maths Lindberg, Husdjurshälsan

Maths går bland annat igenom ögon, öron och tandvård. Han visar i
praktiken hur man tar pulsen, lägger förband, och känner igenom hunden
på korrekt sätt samt ger allmänna råd vid mag/tarmproblematik m m.
Maths, som är medlem i Ale BK, 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 röntgenteknologi.
Föreläsningen föregås av ett kort medlemsmöte kl 18.30-19.00.
Ingen föranmälan. Fikaförsäljning! VÄLKOMNA!
11
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Presentation av nya
styrelsemedlemmar, forts.
Anette Albo, familj: man och två tjejer.
I familjen ingår det bästa av det bästa!!
Två Galna Aussie. Makea 7 år och Tyler
3 år. Tävlar Rally med Makea och försöker träna spår och lydnad med Tyler.
Dessa två hundar är egentligen vår dotter Thereses men när hon flyttade hemifrån fanns det ingen chans för henne att
ta med dem så de blev kvar hos oss. Där
stod jag som aldrig tränat hund med två
stycken som ville inget annat. Fick kontakt med Ale BKs Monica Henriksson
och inte ångrat en sekund på att försöka
lära mig hund på riktigt. Monica såg
vad jag har i kopplet och förstod mitt
dilemma. Nu går det bara framåt och
roligt har vi. Många turer i skogen med
kaffet blir det :) Just nu liten paus då
jobbet, huset och sommarstugan tar lite
tid men snart är vi på banan igen!
Emelie Kärnede
Hej! Emelie heter jag och har fått äran
att vara med i våran styrelse. Inget jag
har gjort förut, men hoppas jag kan bidra med något. Det var min syster som
fick in mig ibland hundarna, när hon
skaffade sig en boxerhane. Familjens
första hund och historierna om Frank
försvinner aldrig. Så valet av ras var
inte svårt när jag bestämde mig för 8
års sen att skaffa mig en egen hund. Nu
har jag två härliga boxertjejer som jag
tävlat med mycket sparsamt och visat i
en och annan utställningsring. Nu satsar
vi på mer i framtiden. Hoppas ni gör det
med?!
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Jane von Techel
Hejsan! Detta är jag o Hubbe. Han är
en papillonblandning som nyss firade
sin ettårsdag med dunder o brak. Vi har
gått en unghundskurs på Ale BK där
vi lärde oss massor av nyttiga saker.
Det som gjorde störst intryck på mig
var möte med hund, vilket vi behöver
öva mycket på, samt att spåra. Hubbe
visade sig ha en fallenhet för spår och
matte tycker om att komma ut i skogen,
så det skall vi absolut fortsätta med.
I framtiden vill vi även lära oss hitta
kantareller. Det verkar roligt att få en
sådan praktiskt användning av sin hund
samtidigt som man båda får göra något
som är avkopplande och bra för hälsan.

anledningar tycker sig behöva en sådan.
Hubbe är dock ofta med ute hos kund o
ger dem gärna en puss eller två om de
tillåter det.

När jag inte är ute med Hubbe så säljer
jag markiser till Alebor som av flera

Tack för att ni läst ända hit, vi ses på
klubben!

IN MEMORIAM
Till minne av Barbro Hedelöv, vår klubbmedlem tillika
styrelseledamot, som avled den 11 juni efter en kort
tids sjukdom. Vi saknar dig...
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HANDLERKURS
Ny omgång av den uppskattade träningen med Peter van der Steen onsdagar fyra
gånger innan den inofficiella utställningen 7 september, 1,5 tim med efterprat med
fika och med möjlighet att ställa frågor, även om pälsvård.
Onsdagar 13/8, 20/8, 27/8 och 3/9 kl 18.00-19.30

För dig som vill utveckla dig själv som handler och träna dig själv och din hund
inför utställning. Alla är hjärtligt välkomna, nybörjare och mer erfarna utställare,
valpar och äldre hundar.
Kostnad: 400 kr inkl fika, betalas kontant första gången. Anmäl via formuläret
på hemsidan www.alebk.se under ”Kurser” OBS: anmälan gäller till
alla fyra tillfällena, ingen drop in!
Peter van der Steen är handler och professionell hundtrimmare sedan 30 år. Han
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”. Under kursen
fokuserar Peter mycket på kontakten mellan handler och hund. Hunden ska känna
sig trygg i situationen. Han vill lära deltagarna hur man visar fram hundens allra
bästa sidor, och den egna rasens egenskaper och rörelser.
Frågor om handlerkursen: Anna Frisk, 0723-29 4717
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NYTT KURSUTBUD!
Höstens kursutbud finns nu klart!
Just nu finns

Valpkurs (start 19 augusti)
Agility förberedande ”valpagility” (start 4 augusti)
Agility grundkurs (start 4 augusti)
Rallylydnad grundkurs (start 19 augusti)
Grundkurs allmänlydnad DAGTID (start 3 september)
Grundkurs allmänlydnad KVÄLL (start 10 september)
Fortsättningskurs allmänlydnad (start 14 september)
Spårkurs (start 3 september)
Tävlingskurs (start 22 september)
Ringträning (start 13 augusti)

Dessutom finns hundmöteskurser med Monica Henriksson
och ”Problemhund” där man kan få individuell hjälp anmälan löpande.
Välkommen med din anmälan!

Anmäl på hemsidan: www.alebk.se
Sprid till vänner och bekanta!
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Hundcenter
Vi sätter din hund i fokus!
• Hunddagis
• Hundpensionat

K
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• Hämtning / Lämning
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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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MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDLEMSMÖTE 4 JUNI 2014
Tid: kl 19.00
Innan mötet startade presenterade en av klubbens medlemmar, Filippa Haaga, tillsammans med
Therese Johansson, K9 Nose Work - en ny spännande hundsport från USA. De visade även lite med
sina egna hundar. Det handlar om doftdiskriminering och hundens fantastiska luktsinne, där hunden
ska markera olika dofter. Filippa och Therese tackades med var sin blomma.

Medlemsmötet
Närvarande: Kjell Asplund, Ulrika Belfrage, Birgitta Elgh, Anna Frisk, Anita Graneström, Ann-Sofie
Johansson, Lars Johansson, Barbro Larsson, Anna-Lena Svensson, Mia Mikkelsen, Anki Mossberg,
Jenny Pettersson, Evelyn Saart, Tomas Thillman.
Klubbens vice ordförande Jenny Pettersson valdes att leda mötet.
Till sekreterare valdes Anna Frisk.
Punkter som togs upp:
Förslag till kommande aktiviteter på Ale BK:
- Kurser
planeras valpkurs, fortsättningskurs, tävlingskurs, spårkurs och kurs i rallylydnad. Eventuellt även i
Agility. Efter presentationen av av Nose work var det 10 medlemmar som skrev upp sig som
intresserade av att prova på Nose work, så en prova-på-dag eller liknande vore önskvärt.
- Kursledarträff
Tisdagen den 17 juni har utbildningskommittén bjudit in till kursledarträff för att just planera höstens
kurser. Elin Carlsson har gått med i utbildningskommittén.
- Tävlingar
Planerade tävlingar är lydnad klass 1 och 2 den 15 juni (22 anmälda). Två till lydnadstävlingar
planeras, en i augusti och en i oktober, samt rallylydnad 14 september.
Dags att börja fundera på nästa års tävlingar. Det är svårt att få tillgång till tillräckligt mycket
spårmark för spårtävlingar, men det var länge sedan klubben hade en tävling i sök, kanske lättare att
anordna en sådan? Tävlingskommittéerna uppmanas att rapprotera till styrelsen vilka tävlingar som
planeras för 2015. Deadline för att lägga in tävlingarna i SBK tävling är i mitten av augusti.

20

- KM
Det planerade klubbmästerskapet går inte att genomföra i juni på grund av får få som kan hjälpa till att
arrangera, medlemsmötet enades om ett nytt datum, söndagen den 5 oktober.
- Klubbläger
Medlemsmötet enades om att istället för ett klubbläger så ska en öppen träningsdag för medlemmarna
anordnas på klubben lördagen den 20 september med grillning i slutet av dagen, och en eventuell
fortsättning dagen därpå om det finns intresse. Medlemmarna uppmanas att ta med husvagn eller
husbil de som har, alternativt sovsäck o liggunderlag för övernattning de som vill. Innehållet på den
öppna träningsdagen kan vara att man kan få chans att prova på något nytt, t ex sök, spår, och Barbro
Larsson erbjöd sig att visa/instruera patrullhund.
- Prova på-tillfällen
Mötet enades om att det vore bra med en prova-på-dag för icke medlemmar våren 2015, plats kan vara
t ex nere vid vid Ale Torg, eller vid vårmarknaden i Älvängen alt Kilanda marknad (Agility?) eller på
Skepplandadagen.
- Inofficiell utställning
Mötet enades om att det ska genomföras en inofficiell utställning den 7 september. Syftet är att få in
en rejäl summa pengar till klubben för att finansiera dräneringsarbetet av planen. Diskuterades
problemet med för liten parkering, var alla skulle kunna parkera, om det skulle gå att lägga grus i
nerfarten till övre planen och parkera där, alternativt att vara på någon annan plats. Viktigt att förvaran
allmänheten om vi ska vara på klubben, då det blir trångt på vägen. En kommitté finns med Anna F,
Jenny P, Anita G och Peter van der Steen (som ska vara en av de två tilltänkta domarna). Pia
Mikkelsen anmälde sig att också vara med i kommittén. Annonsering görs i Hundsports
sommarnummer med en så liten o billig annons som möjligt, med hänvisning till hemsidan, där
anmälningsformuläret kommer att finnas.
Skötsel av klubbens ägor
Diskuterades hur fortsatt dränering ska gå till, det största behovet är på Agilityplanen och bortre delen
av appellplanen. Ny metod ska finnas där man inte behöver lägga ner makadam. Gräset ska kunna
skäras i bitar och läggas åt sidan och sedan läggas tillbaka efter grävningen. Några personer med
erfarenhet av dränering (bl a vid golfbanan) tillfrågas om råd. Anna, Jenny och Barbro kollar upp.
Andra problem som finns just nu är getingar (Anticimex ska kontaktas, klubben har avtal) och bävrar,
som dämt upp en liten sjö på mark som klubben arrenderar. Klubbstugan behöver målas om, och
vindskivorna bytas, och det diskuterades om det finns möjlighet att få hjälp med arbetet via
Arbetsförmedlingen/kommunen med så kallade FAS3-jobb. Styrelsen kollar upp.
Gräsklippningen har fungerat fint hittills, men nu behövs det flera som skriver upp sig på listan inför
sommaren.
Västra distriktet
Det finns inte någon valberedning för Västra distriktet, och medlemmarna uppmanades att höra av sig
till de personer som är utsedda att hitta ny valberedning, uppgifterna finns på hemsidan, och frågan har
även sänts ut till alla medlemmar i ett e-postutskick.
Övriga frågor
Organiserade träningstävlingar på gång! I första hand för klubbens medlemmar, i mån av plats för
andra, som får betala 50 kr. Verkar bli den 27/6 första gången, i fortsättningen en gång i månaden
(Tina Wall har tagit på sig att koordinera datumen). Antal moment begränsas om det blir många
deltagare. Anmälan till Anki Mossberg. Info lägga ut på hemsidan och på FaceBook-sidan.

De närvarande medlemmarna tackades för visat intresse, och mötet avslutades.
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KLUBBMÄSTERSKAP
LÖRDAG 11 OKTOBER 2014

Välkomna till en toppendag på klubben! Det kommer att vara lydnadsklass 1,
appell lydnad med uppletande eller budföring, rallylydnad samt utställning barn
med hund. Även om du startat i en annan klass så går det bra, resultaten kommer
att räknas om. Uppletande och budföring kommer att vara ett annat datum, som
meddelas senare. Fina priser, bla från Husdjurshälsan (presentkort på vaccination).
Alla ekipage startar i dessa klasser (lydnad kl 1, appell, rally nyb/forts) oavsett
vilken klass du är uppflyttad till/tävlar i för närvarande. Tävlande i högre klasser
startar med handikapp. Meddela i anmälan vilken klass du skall tävla i och om du
vill ha budföring eller uppletande. Alla fullbetalande medlemmar är välkomna att
anmäla sig (eller om du är fullbetalande i en annan klubb men tävlar för Ale BK).
Reglerna finns på hemsidan, www.alebk.se under Tävlingar.
Grillen kommer att tändas och massa gott fika kommer att finnas.
Var:

Ale BK

När:

2014-10-11 kl 10.00

Klasser:

Lydnadsklass I

		Appell lydnaden
		

Rallylydnad med skyltar från nybörjar- och fortsättningsklass

Utställning:

Barn med hund - går även bra med blandras

Domare:

Eva Svanstedt

Kostnad:

50:-/gren
25:-/barn med hund

Betalas in på bankgiro 325-4976, glöm ej att skriv namn och KM så att kassören
vet vad det är. Anmälan görs till barbro.larsson@ncc.se senast 1 september.
Varmt välkomna!
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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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ALE BRUKSHUNDKLUBB

KURSER I AGILIT Y
med Elin Fahlgren

Nu kan Ale Brukshundklubb erbjuda kurser i agility med
SM-meriterade Elin Fahlgren!
Förberedande agility (valpagility) och grundkurs för den
vuxna hunden med start måndagen den 4 augusti.
Kom och träna för en av Västsveriges bästa
agilityinstruktörer!
För mer information och anmälan, se www.alebk.se

KURSLEDARTRÄFF

valpkurs, grundkurs och fortsättningskurs i allmänlydnad, planerades det
också för både rallylydnad och spårkurser samt en prova på-dag i K9 Nose
Work.

Tisdagen den 17/6 samlades ett tiotal
aktiva medlemmar på klubben för att
planera höstens kurser och aktiviteter.
Solen sken och medan vi mumsade
på jordgubbar och glass berättade en
representant från Studiefrämjandet, som
också var inbjuden till träffen, kring
samarbetet mellan klubben och dem.
All kursverksamhet och de flesta aktiviteterna som sker på klubben, sker ju
i samarbete med Studiefrämjandet och
med detta kommer en del uppgifter och
krav som måste uppfyllas från klubbens
sida. I gengäld får klubben ekonomiska
bidrag samt hjälp med en del redskap
och material som kan tänkas behövas
inom verksamheten.

Även en fortsättning på tävlingslydnadskursen, som varit så uppskattad
bland deltagarna, hoppas vi blir av.

Det var en trevlig kväll, och extra roligt
var det att några gamla medlemmar ”hittat tillbaka” till kursverksamheten och
lämnar sitt intresse för att hålla kurs och
hjälpa till. Utav det som framkom på
träffen, verkar det som att det kommer
att bli en aktiv höst med flera kurser och
prova på-tillfällen inom olika grenar.
Förutom de vanligaste kurserna som

En annan efterlängtad comeback och
stor händelse på klubben i höst är
agilityn. För närvarande jobbar utbildningskommittén för fullt för att
kunna knyta an en duktig och meriterad
agilityinstruktör till klubben. Vi håller
tummarna för att detta skall gå i lås och
att det till hösten blir både valpagility
och agility för den vuxna hunden.
Jag är helt övertygad om att det kommer att bli en aktiv och spännande
höst, 2014, bara vädrets makter är på
vår sida. Men som sagt, det finns inget
dåligt väder, bara dåliga kläder!
Hoppas vi ses till hösten…
Elin Carlsson
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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 (uppehåll under lov och sommaren).
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 höstens 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
26
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ALE BK:s TÄVLINGAR
2014 (återstående)
Anmäl dig på www.sbktavling.se

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: ankimossberg.am@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. Planeringsmöte i augusti, där
vi samtidigt kommer att diskutera rallylydnadens regelrevidering som ska vara klar år 2017. Kontakta Marie-Louise på
e-post: msegvall@telia.com om du vill vara med
12 oktober
Lydnadstävling klass 1 och 2. Sista anmälningsdag 20 sept.
Det behövs skrivare och funktionärer till kök och sekretariat.
Kontakta Anki på e-post: ankimossberg.am@gmail.com

KÖKSANSVARIG SÖKES!

Klubben behöver någon som kan vara köksansvarig. Det innebär att planera inköp inför tävlingar, ha kontakt med tävlingsansvarig ang hur många anmälda och funktionärer som kommer, se till att det finns växelkassa, se till att det bakas, varor
köps in och att det finns kaffe, fikabröd, mjölk osv vid kurser.
Kontakta någon i styrelsen om du vill åta dig uppdraget!
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ÖPPEN TRÄNINGSDAG
LÖRDAG 20 SEPTEMBER

Välkommen på en öppen träningsdag
för medlemmar i Ale BK lördagen den
20 september!
Vi samlas kl 10. Vi planerar på plats,
och delar upp i grupper om vi blir många.
Temat för dagen är att man kan få chans
att prova på något nytt, t ex sök, eller spår,
och Barbro Larsson har erbjudit sig att
visa/instruera patrullhund.
Framåt kvällen grillar vi tillsammans,
och har lite samkväm. Grillar och kol finns,
likaså kaffe/te och fikabröd, ta med egen mat
både för lunch och grillning.
Eventuell fortsättning dagen därpå om det
finns intresse.
Ta med husvagn eller husbil om du har, alternativt sovsäck o luftmadrass/liggunderlag för övernattning i stugan för de som vill.
Kom och var med på träningsdagen du också!
Ingen föranmälan, bara dyk upp kl 10 den 20 september!
Frågor? kontakta Anna Frisk, e-post loeki@telia.com
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SBKs Regelrevideringar
Nu har SBK påbörjat arbetet med regelrevideringen i samtliga
Svenska Brukshundklubbens hundsporter. De nya reglerna ska
träda i kraft 2017.
De officiella reglerna för nationella regelverk inom Sverige
gäller fram till 2016-12-31. Därför har arbetet nu startats med
revidering av dessa regler, inkl. momentbeskrivningar där så
efterfrågas samt allmänna bestämmelser.
Västra Distriktet ska skicka in förslag senast den 30 september
till SBK. Därför kommer distriktet i september att hålla samlingar där lokalklubbar skickar representanter för diskussion.
Ale BK har möjlighet at komma med synpunkter.
Här finns remissen om Bruksreglerna som SBK har skickat ut:
hämta/läs dokument:
http://www.sbkvast.com/dokument/tavling/remiss_bruksregler_2017_.pdf
Vill du vara med och diskutera remissen? kontakta Anki
Mossberg i tävlingskommittén, e-post: ankimossberg.am@
gmail.com
Vill du vara med och diskutera revidering av regler i rallylydnad? ett möte är planerat till den 4 augusti kl 19. Kontakta
Marie-Louise Segvall, e-post: msegvall@telia.com
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Inbjudan
Hundägarutbildning i lägerform för ungdomsmedlemmar i
SBK Västra distriktet
Var?

Solvikens Fritidsgård, Töllsjö

När?

8-10 augusti

För vem?

Ungdomsmedlemmar 12-18 år i SBK Västra distriktet.

Lägeravgift?

0 kronor

Resekostnader?

Din klubb eller Du själv betalar reskostnaderna för lägervistelsen.

Hunden?

Alla deltagande hundar under ett år, skall vara vaccinerade mot
valpsjuka/HCC med godkänt vaccin. Hundar över ett år som deltar,
skall vara vaccinerade vid ett års ålder eller senare Vaccinationen får
inte vara äldre än fyra år. Deltagande hund ska också vara vaccinerad
mot parvovirus. Löptikar får inte delta.
Vi kan heller inte ta emot hundar som visar aggressivitet mot andra
hundar eller människor då Du och din hund vistas tätt ihop med de
andra deltagarna och deras hundar.

Vistelsen ger Dig kunskaper i ledarskap, hundars mentalitet, lydnad, spår, freestyle och agility.
Du får chansen att träffa och lära känna hundintresserade ungdomar och självklart blir det möjlighet
till fria aktiviteter, när dagens schemalagda lektioner är avslutade.

Intresseanmälan:

Antalet platser är begränsat, så därför gäller först till kvarn...
Anmälningsblankett finns på vår hemsida www.sbkvast.com
D-Utbildning/Dokument fyll i och skicka till:
utbildning@sbkvast.com
I rubriken Meddelande skriver Du målsmans namn, tel. nr. och
e-postadress

PM:

Alla deltagare kommer att få ett PM i god tid innan lägret.

Sista anmälningsdag:

Onsdag den 16 juli 2014

Eventuella frågor kontakta: Gun-Britt Johansson tel. 0303 52452, mobil 0708 73 97 93 eller
via mail utbildning@sbkvast.com

33

Ginas
bravader
Förändringens tid har blåst i mitt liv sedan vi hördes sist. Mormor dog i mars,
ja vår separation skedde ju tidigare
eftersom hon låg på sjukhus den första
tiden. Fick följa med till Uddevalla när
matte hälsade på henne. Vi träffades
inte då, sjukhus är tråkiga - hundar är
inte välkomna! Sedan hamnade hon på
Vikadamm i Älvängen. Där hon låg i
sex dygn innan hon fick somna in.

Påskafton åkte matte iväg själv till
firandet på Forsvallen. Lite taskigt kanske... Hon refererade till att jag är rädd
för smällare och att de har fyrverkeri
där. Mina grannar hemma är snälla, de
låter bli att smälla till påsk. Jag har heller aldrig varit med om ett långdraget
smällande till nyår. Då kommer den stora smällen runt tolvslaget på nyårsafton,
inte i flera dagar som nere i samhällena.
Gina är glad och nöjd med detta!!!!

Valborg firade jag med matte på Skepplanda hembygdsgård. Tack för att du
tog mig med stället för att låta mig ligga
hemma och längta efter dig. Sång till
våren och det sedvanliga talet till våren
kanske var en gäspning... Men jag fick
träffa några gamla bekanta till matte
som klappade och kliade mig. Blir glad
när någon ägnar sig åt min välsvarvade
ändalykt, speciellt när jag är i löp. Fick
inte hälsa på deras barnbarn då matte
inte finner mig barnvänlig. Ja någon
gång har jag väl pratat hundspråk med
de där små liven och gett ett skall eller
morrat då jag ansett att de varit för
närgångna. En annan hund förstår och
backar undan utan att det blir något
rabalder av det, tvåbensvalparna börjar
visst skrika i vissa fall. Ja han fick hälsa
på en annan hund istället, fast det var
visst inte bra det heller. Denna var för
intresserad och ville slicka och hoppa
på honom. Dessa möten är tydligen
komplicerade hur man än gör... Jag
hade i alla fall en trevlig kväll och nöjda
åkte vi hem igen.

Grannarna har skaffat Pitbull, en ljustbrunbeige sak som kallas för MYRA!
Hur kan man kalla en hund för Myra!?
Hon lever i alla fall inte upp till sitt
rykte... En snällare och mesigare hund
får man leta efter... Där är det jag som
morrar och hon som backar, precis som
det skall vara i min värld. Jag gillar
andra hundar så länge de inte är för
närgångna. Tycker att det är rättvist att
jag får nosa. Men de skall helst inte
nosa för mycket på mig. Vet ni vad hon
gjorde! Försökte slicka mig på nosen,
då måste man ju bara säga till ordentligt. En gång gick hon över vägen efter
mig och matte när vi hämtat posten.
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Då kom hon bakifrån när jag inte var
beredd på det och jag skällde till. Hon
rusade tillbaka över vägen och vi fick
vända och leda hem henne igen. De
flesta gångerna har vi mött henne när vi
varit på rätt sida vägen. Hon är vänlig
och vill alltid hälsa. Håller låg profil, så
hon vet sin plats. Har aldrig morrat eller
försökt bita mig!
Matte har skaffat KANINER! En
helsvart hona som heter Lyria och en
svart hane med bruna tecken som heter
Lorenzo. Matte gillar namnen så de
får behålla dem. När jag är vänlig och
vill bekanta mig med de små smaskiga
runda pärlor som de lämnar efter sig
säger matte att jag skall hålla mig borta
från buren eftersom de kan bli rädda
för mig. Har inte skällt på dem en enda
gång. Vill bara att de skall gilla mig så
jag kan få smaka på godsakerna. Matte
tycker inte att det är något för mig. Vad
då, det är ju vegetabilisk kost och vissa
kaniner äter det ju själva för att få i sig
näringsämnena en gång till. Då måste
det ju vara nyttigt för en hund också.

Förstår inte hur matte tänker där.. De
små sakerna försvinner i alla fall fort när
jag försöker närma mig buren. På håll
är de inte intresserade av mig längre, då
sitter de lugnt och betar gräs...
Nu har matte 5 veckors semester, så det
skall bli skönt att rå om henne. Hoppas att hon inte planerar att ge sig iväg
någonstans utan mig! Fast jag gillar
ju mina snälla grannar som ställt upp
som sällskap för mig när matte arbetat.
Där fick jag vara en helg när matte var
bortrest på blomsterresa. Ja, blommor
kan nog vara gott att äta också. Växtlighet delas in i blommande gräs och icke
blommande gräs enligt min mening.
Vanligt gräs kan jag gärna äta, när min
mage är i olag. Sedan är det gott att
smaka på oregano och mynta som matte
har i kryddlandet vid köksingången.
Äter också gärna gurka, squash och
morötter...
Trevlig sommar på er god vänner!
			Hälsningar
			Gina
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HUNDLÖPET

Jag och Elin med hundar har varit och
sprungit Hundlöpet i Skatås. En rolig
grej som gör att man tränar med sin hund
i vardagen. Man kan välja 1 mil eller 5
km och man väljer om man vill springa,
jogga eller gå. Elin och Nemo sprang
milen och kom 4:a av 35 st, det var riktigt bra gjort, Focuz och jag sprang 5 km
och kom 11:a av 57. Kan verkligen slå
ett slag för detta roliga sätt att göra något
med sin hund. Focuz var superladdad
och jag fick springa snabbare än vad jag
brukar. Så ut och träna med eran hund!
Barbro Larsson

Träna upp konditionen tillsammans med din hund
Både människor och hundar mår bra av träning. Det säger Thomas Melén, som är
löpcoach och grundare av motionsloppet Hundlöpet. Här kommer Thomas bästa
tips för löpträning tillsammans med hunden.

• Börja försiktigt. En hund som inte rör på sig mycket behöver precis som människan ta det lugnt i början och bygga upp muskler, muskelfästen och ligament för
att inte riskera att skadas.
• Träna efter tid, inte distans. Anpassa er träning efter dagsformen hos dig och din
hund. Bestäm att ni är ute en bestämd tid istället för en viss sträcka. Spring eller
promenera utifrån vad ni orkar. Det gäller att lyssna på kroppen.
• Visa hänsyn i spåret. Spring gärna med hunden vid din sida, gärna på höger sida
i motionsspåret. Det gör att du springer mellan hunden och mötande joggare eller cyklister som kör om.
• Glöm inte att vila mellan varven. Också hunden kan få träningsvärk och behöva
ett par dagars vila mellan träningspassen. Tänk på att en hund som springer fritt,
stannar då och då, vilket mer påminner om intervallträning. När du joggar har du
hunden kopplad vid din sida och springer längre sträckor än vad som hunden är
van vid.
• Avsluta träningspasset med nerjogg och glöm inte berömma både dig själv och
din träningskompis.
Källa: Kundtidningen NOA, som ges ut av Evidensia Djursjukvård
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Dog Tracks en App för att spåra!
Med Dog Tracks blir det roligare och enklare
att spåra med dina hundar!
Dog Tracks hjälper dig att lägga och följa upp
dina spår och apporter med telefonens
GPS- och kartfunktion.
Med Dog Tracks går du först spåret och
lägger ut apporterna. När du går spåret ser
du en kartbild över spåret med utlagda
apporter. En summering visar längden på
spåret, hur lång tid det tog för dig att gå det
samt antalet apporter du har lagt ut.
När din hund går spåret kommer Dog Tracks
att rita upp ett nytt spår och automatiskt
markera de apporter som hittas. Du kan se det
spår som du gick och i realtid följa din hunds spår.
När både du och din hund har gått spåret ser du en kartbild som visar båda era spår,
vilka apporter som har hittats, hur långt ni har gått samt hur lång tid det har tagit.
Du kan logga väder- och vindförhållanden och du har också möjlighet att skriva
egna kommentarer.
Dog Tracks kräver att du har Platstjänster, GPS och mobildata påslaget i din
telefon.
Med Dog Track kan du bland annat:
	• Enkelt lägga ett spår med apporter.
	• Jämföra ditt spår med hundens spår.
	• Se statistik över din hunds resultat
	• Dela dina resultat med vännerna på Facebook
	• Registrera väder- och vindförhållanden
Kostar 75 kr att ladda ner. Finns både för iPhone och Android.

Vill du lära dig spåra?
Lär dig grunderna till en fin spårteknik oavsett om du vill ut och tävla eller om du
bara vill spåra som en rolig aktivitet med din hund. Kursen är individanpassad och
varje ekipage får hjälp och stöd utifrån sina förutsättningar. För både dig som är
helt nybörjare och för dig som redan provat på att spåra.
Första tillfället är onsdagen den 3 september kl 18.30-20.30
Följande datum: 17/9, 1/10, 15/10, 29/10
Kursledare: Monica Henriksson, Ale BKs avtalsinstruktör
Anmäl dig då till Ale BKs grundkurs i spår via hemsidan www.alebk.se

Funktionärer sökes!
Det behövs många funktionärer till den inofficiella utställningen söndagen
den 7 september, allt från parkeringsvakter, ringsekreterare, vaccinationskontroll osv till kaffeförsäljning.
Kontakta någon i utställningskommittén:
Jenny Pettersson, tel 0736-334983, E-post: felix_r1@hotmail.com
Pia Mikkelsen, tel 070-3719572, E-post: j.lillieskold@telia.com
Anita Graneström, tel 0707-811656, E-post: anita-g51@hotmail.com
Anna Frisk, tel 0723-294717, E-post: loeki@telia.com

VETERINÄRKLINIKEN HÖGSBO
J A Wettergrens gata 6
421 30 Västra Frölunda
Telefon 031-89 40 90

MOTTAGNING GRÅBO
Mjörnbotorget
Gråbo Centrum
Telefon 0302-46 400

Öppettider:
Tisd, Onsd och Fred 8.00 - 18.00
Månd och Torsd 8.00 - 20.00
Lördag 10.00 - 16.00

Öppettider:
Tisd Onsd Torsd 9.00 - 18.00

Telefon 031-89 40 90 • Fax 031-89 40 99
info@husdjurshalsan.se • www.husdjurshalsan.se

Sjukvård och friskvård med akuttider varje dag!
En veterinärklinik för friskare katter, hundar och gnagare.
Husdjurshälsan finner du i Högsbo och på Gråbo Torg.

En veterinärklinik för dig som söker det lilla extra med
personal som har lång erfarenhet av djur, deras behov,
vård och sjukdomar. Veterinärer finns tillgängliga vardagar och lördagar och kan ta hand om ditt djur för undersökning, behandling, operation, olycksfall, medicinska
utredningar, hälsokontroller och akutfall mm.
Nedan ser ni några av de tjänster vi kan erbjuda dig som
ägare till hund, katt, kanin, marsvin, råtta mm

Katt
Katten har behov av en stressfri miljö. Vi har separata rum för
undersökning och behandling av katter. Vi har personal med utbildning i kattens beteende.

Röntgen
Vi utför alla typer av röntgenundersökningar. Även röntgen av höfterarmbågs- och knäleder som ska bedömas av Svenska Kennelklubben.
Pennhipröntgen utförs av oss i samarbete med Djurdoktorn.

Tandvård
Problem med tandsten, tandvärk och tandlossning är vanligt
återkommande hos både hund och katt idag. Tandvårdsmottagningen åtgärdar och behandlar. Vi ger råd om hur du som
djurägare kan förebygga vidare problem.

Ögon
Vi utför undersökningar och operationer. Veterinär med specialkunskap i ögonsjukdomar kommer regelbundet till kliniken för
att ögonlysa mm.

Ultraljud
Vid denna undersökning ser man förändringar på inre organ,
urinblåsa/prostata och livmoder som exempel.

Utbildning för djurägaren
Vi håller regelbundet föredrag i näringslära, första hjälpen,
sjukvård, beteende och mycket mer.

Butiken
Hältor
Klinikens veterinär undersöker och behandlar djur som har ont och
haltar. Veterinär med specialinriktning i ortopedi och kirurgi kommer regelbundet till kliniken.

Avel
Vi ger råd inför parning av tiken och hanhunden. Vi ger även råd
och stöd under dräktighet, förlossning och första tiden därefter.
Dräktighetsundersökning med ultraljud eller röntgen erbjuds. Vi
hjälper till med DNA, progesteron och herpesvaccin.

Vi har medicinska foder som hjälper djuret vid olika
sjukdomstillstånd. Valpar av små- och storväxta
raser har olika behov under tillväxten. Vi ger råd
om vad du skall tänka på vid val av foder. Den äldre
hundens näringsbehov skiljer sig från den yngre
mer aktiva hunden.
Fodertillskott av olika slag kan ge stöd åt hundar
och katter som har en sjukdom eller tillväxtproblem. Fråga gärna oss!

Lugn och trygg miljö för Dig och Ditt djur!
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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

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

