Rapporten
Ale Brukshundklubbs medlemstidning, Nr 3, november 2014

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 180 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
Redaktör:
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:
Jenny Larsson med sin Aussievalp
på Ale BKs lydnadstävling den 12
oktober 2014. Foto: Tomi Šamec.

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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Ordförandens
rader

Ordförandens rader
Hej på er alla!
Nu börjar säsongen och året gå mot sitt slut. Jag hoppas att ni alla är nöjda
med året som varit och att ni tagit del av någon/några av alla de aktiviteter
som varit på klubben. Detta år har varit extra spännande, då vi haft flera nya
inslag, bla ringträning, prova på K9 Nose Work och flera lärorika och intressanta föreläsningar. Jag vill passa på att ge ett extra tack till Maths Lindberg
som under året ställt upp gratis och delat sin kunskap om hundars hälsa och
skötsel till medlemmar i klubben. Tack Maths!
Även om säsongen börjar gå mot sitt slut, finns det fortfarande en del aktiviteter och kurstillfällen kvar. Den 2 december har vi bland annat ett medlemsmöte med julfika och jag hoppas att många medlemmar tar chansen att komma
in i gemenskapen, och dela sina åsikter om verksamheten. Hoppas vi ses och
att vi tillsammans kan göra Ale BK till den klubb vi vill ha inför nästa säsong.
Många vänliga hälsningar,
Elin Carlsson ordförande Ale BK
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Redaktörens
rader

Hej läsare!
Här är nu Rapporten nr 3 2014, Ale BKs medlemstidning. Tyvärr kraftigt försenad, och detta på grund av tidsbist från min sida och dåligt med material. Fram
till förra veckan hade jag inte fått in en enda text eller bild från någon annan än
mig själv (manusstopp var 20 augusti) och jag måste säga att det känns lite tungt
att behöva producera allt material själv. Det är inget man slänger ihop på en kvart
precis. Det behövs en eller flera personer till som kan ta ansvar för att det ska bli
en skoj och levande medlemstidning. Klubben har nu 187 medlemmar enligt medlemsregistret (det högsta antalet på flera år!), och då borde det ju finnas någon/
några som gillar att pilla med en medlemstidning!
Nåväl, alla får nu en ny chans att komma med texter och bilder till nästa nummer,
som ska komma ut redan om en månad, i mitten av december. Manusstopp den 1
december! Vet du någon som vill annonsera så hör av dig!
Detta nummer innehåll: Text och bilder från vår uppskattade utställning i Bohus
den 7 september finns med, och även fina bilder finns från lydnadstävlingen den
12 oktober. Mer om de andra tävlingarna som varit i nästa nummer. Monica har
skrivit en text om den spårkurs som hållits under hösten, man blir verkligen
sugen att prova på, hoppas att det blir en till sådan kurs till våren! Även om det
är lite stiltje på kursfronten just nu så finns det aktiva träningsgrupper på klubben
som håller kontakt via Facebook. Är du inte med på FaceBook så kan du ju skapa
ett konto i din hunds namn och vara med i enbart Ale Brukshundsgrupps sida
(just nu även där 187 medlemmar, även om inte alla där är med i vår klubb, utan
andra klubbar, de vill ha lite koll på vad som händer hos oss!).
Men glöm inte att även gå in på hemsidan som nyligen har fått en ansiktslyftning!
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Anna Frisk
redaktör

www.k9hundsport.se
Ny websida med praktiska och funktionella hundartiklar
till bra priser!
Websidan uppdateras kontinuerligt och sortimentet
utökas succesivt.
Jag kan efter önskemål ta in hela Hurttas, Back On
Track, Bende samt Gappays sortiment.
Kontakta mig för mer info:
order@k9hundsport.se
Varorna kan levereras utan kostnad till Ale
Brukshundsklubb!
Välkommen!
Monica Henriksson
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VÄLKOMMEN TILL ALE BK:s

RINGTRÄNING/HANDLERKURS
I NOVEMBER OCH DECEMBER 2014
På begäran!
Ale BK arrangerar en omgång till med
den uppskattade ringträningen med
Peter van der Steen.
Datum: 20/11, 4/12, 10/12, 17/12.
Inomhus i Göteborgs Hundarena,
Tagenevägen 34.
För i första hand klubbens egna
medlemmar, andra i mån av plats.
Max 20 ekipage.
Kostnad: 400 kr för 4 gånger.
Anmäl på hemsidan www.alebk.se
under ”Kurser”, eller tryck HÄR
VARMT VÄLKOMMEN!
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Lydnadstävlingen 12 okt

Det var verkligen en toppendag när klubben arrangerade säsongens
sista tävling den 12 oktober, Lydnadsklass 1 och 2. Vi hade väldig tur
med vädret, uppehåll och milt, och efter lunch kröp faktiskt solen fram.
Trots konkurrerande tävlingar samma dag så var det 18 ekipage som
kom till start. Fina priser kunde delas ut till vinnarna i varje klass: bland
annat en stor påse med hundmat från Hill’s (klubbens nya fodersponsor) och var sitt presentkort från Husdjurshälsan på en gratis vaccination! tvåan och trean fick hundleksaker från Zoonet. Alla deltagare fick
en påse med prova-på-hundmat från Hill’s, vilket var uppskattat.
Tack till tävlingskommittén och funktionärerna, som rodde tävlingen i
land, och förstås ett stort tack till domaren Erik Olausson som dömde
båda klasserna! En av åskådarna tog väldigt fina bilder, se några av
dem på nästa sida. Alla bilder finns på klubbens FaceBook-sida.

Vinnaren i Lydnadsklass 1 var Hélena Almrot med sin Australian shepherd El Merino´s
Better Stuff (Tjörns BK) med resultatet 176p och ett 1:a pris. 			
Kompletta reslutatlistan på SBK Tävling finns här:
http://www.sbktavling.se/results/8545
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Fotograf: Tomi Šamec
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Välkommen på träningstävling
i rallylydnad hos Ale BK!
Datum: 13/1 2015
Klockan: 19-21
Plats: Thoresgårdens ridhus
Adress: Uspastorp, Thoresgården 135, 449 40 Nol
Kostnad: 75:- betalas på plats, så ha med jämna pengar!
Klasser: Nybörjare, fortsättning, avancerad och mästarklass
(vi förbehåller oss rätten att ställa in en klass vid för få anmälda)

Domare: Marie-Louise Segvall, auktoriserad rallylydnadsdomare.
Skrivare: Anna-Lena Svensson
Anmälan: Skicka ett mejl till f.iia@hotmail.com med namn på hund
och ägare samt vilken klass ni vill starta i senast 30/12 2014
Detta är ett utmärkt tillfälle för er att träna på att tävla och dessutom
bli bedömd av en auktoriserad domare!

Vi i rallykommittén hälsar er varmt
välkomna!
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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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Föranmälan till Anna-Lena senast lördag 22/11
på e-post: bengt.annalena@telia.com
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och PLOCKAR in efter oss när vi
tränat. Det finns även rallyskyltar i
boden att träna med för de som vill
träna rally.

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

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.
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”.
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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

Rallybrudar Ale BK
Det är är en FaceBook-grupp för de som tävlar och tränar aktivt inom rallylydnad för Ale BK! På den sidan lägger vi ut gemensamma rallyträningar och
träningstävlingar. Om du vill träna rally och vill ha sällskap lägg ut det här.
Vi kan även tipsa varandra, lägga ut filmer och bilder. Banor vi tävlat och
vill dela med oss av kommer ni själva kunna lägga upp i en speciell mapp i
foton!
Välkommen att gå med i gruppen!
Jane & Fiia

Rallylydnadströja

Ale BK Rallybrudar, rosa T-shirt kostar cirka 150 kronor.
Storlek XS - XL
Vill du beställa en T-shirt?
Skriv till Jane, e-post: techel@live.se
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TRÄNINGSGRUPPER

På Ale BKs FaceBooksida kan du som medlem hitta
träningskompisar. Det finns just nu tre träningsgrupper:
”Rallybrudar Ale BK” (se föregående sida), ”Lydnadsgrupp
- Ale BK” och ”Spårgruppen Ale BK”. Vill du gå med så sök
på namnet på FaceBook. OBS! att detta inte är några kurser
utan just träningsgrupper där det förutsätts att man själv är
aktiv och är med och delar på planering och ansvar.

Lydnadsgrupp - Ale BK
En träningsgrupp i Bruks/Lydnad som just nu träffas en
gång/vecka för inomhusträning i ett ridhus där man delar på
kostnaden. Ett ekipage i taget tränar, övriga hjälper till.

Spårgruppen Ale BK
Du får räkna med att lägga spår åt någon annan i
gruppen som i sin tur lägger spår åt din hund. Nybörjare
rekommenderas att först gå en spårkurs på Ale BK. Alla som
är med i gruppen ”håller” i ett16tillfälle var. Vinteruppehåll.

SPÅRKURS HÖSTEN 2014
Under hösten har det hållits en
spårkurs med sex deltagare på Ale
Brukshundklubb, sammanlagt var det
fem träffar. Instruktör var klubbens
avtalsinstruktör Monica Henriksson.
Bakgrunden på deltagarna var
varierande från erfarna spårhundsförare
till nybörjare. Eftersom alla spår läggs
individuellt så har kunskapsspridningen
på deltagarna liten betydelse.
Kursen inleddes med teori om spår:
- Varför spårar hunden?
- Vad påverkar spåret? Underlag, tid,
väderlek mm.
- Hundens inre motivationer och yttre
störningar.
- Spårets beståndsdelar och
grundinlärning samt vinkelarbeten,
markering av föremål, upptagsteknik
med riktningsbestämning.

Den 29 oktober var det dags för
avslutningsprovet. Spåren lades ut vid
gymnasiet och bakom sportlokalen
vid torget. Det var faktiskt ett riktigt
hallelujah-moment att se hundarna
spåra hårda spår i urban miljö. Visst
kikade de på folk som de mötte i spåret,
bilar körde förbi men hundar och förare
löste absolut sina uppgifter på ett
enormt bra sätt.
Vi kan bara i vår vildaste fantasi
föreställa oss hur bra en hunds luktsinne
fungerar och att lära sig att utnyttja
det på rätt sätt är riktigt riktigt roligt!
Hundarna behöver mental stimulans
och utmaningar i vardagen för att må
bra och bli av med lite överskottsenergi.
Tack till deltagarna på spårkursen
för ert omättliga intresse för spår och
ert glada och positiva sätt att ta er an
utmaningar!

De fyra praktiska gångerna utnyttjades
maximalt. Stor vikt lades vid att
hundarna spårar systematiskt med hög
koncentration och liten muskelaktivitet.
Då det var två veckor mellan varje
kurstillfälle hann deltagarna med att
träna hemma mellan träffarna, vilket är
en förutsättning för att det ska ske en
utveckling i hundar och förare.
På teorikvällen så såg deltagarna lite
skeptiska ut när deras fröken påtalade
att sista kurstillfället skulle genomföras
i urban miljö, dvs spåra asfalt nere
på torget en eftermiddag med alla
förekommande störningar, bilar,
fotgängare med och utan hundar
m m…..

Spårfröken Monica

Se ett par bilder från spårarbetet vid Ale
Torg på nästa sida!
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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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STRÅLANDE HUNDDAG!
Det blev en fantastisk dag i Jennylund den 7 september, när vi i Ale BK
anordnade en inofficiell hundutställning
med närmare 160 deltagande hundar
med familjer. Solen strålade hela
dagen och det gjorde alla människor
och hundar också! På grund av det
stora antalet deltagare och det myckna
regnande veckorna innan hade
utställningen flyttats från klubben i
Lindåsen till Jennylunds idrottsplats,
en väldigt väl fungerande plats för
en stor hundutställning med gott om
parkeringsplatser och en stor fin gräsyta.
Bohus IF lånade frikostigt ut både sin
klubbstuga och träningsplaner så att
utställningen kunde genomföras, något
som vi är väldigt tacksamma för!
I klubbstugan höll Ann i kaffeförsäljning med fast hand och
utanför grillade Soili, Jane och
Jonna hamburgare och korv, vilket
uppskattades av hungriga utställare (och
en och annan hund!).
Tre domare fanns på plats för att ge
utlåtanden om varje hund, och utse
de som blev bäst i sin ras, vilka gick
vidare till nio gruppfinaler. Slutligen
korades Ales vackraste vovve, Best in
Show, vilken blev den lilla mopstiken
Raskarna’s Dolly Parton, uppfödd och
ägd av Hanna Rask, Billdal. Många av
de deltagande hundarna med sina ägare
kom från Ale och Lilla Edets kommun,
och de placerade sig också väldigt bra i
konkurrensen, till exempel blev Best in
Show 2:an en Bearded Collie uppfödd
och ägd av Johan och Maria Bodén i
Västerlanda, och Best in Show 3:an
20

en Cocker Spaniel, ägd av Angelica
Nilsson Mansfield i Nygård.
Barnen hade möjlighet att tävla i
klassen ”Barn med hund”, och vinnare
där blev sjuåriga Maja Ramström från
Skepplanda, som bestämt med vänligt
fick hunden Storm att följa henne runt i
ringen, och på så sätt få domaren Peter
Healey från England att ge henne den
vinnande rosetten. De andra deltagande
barnen fick även de en fin rosett och en
hundleksak vardera, vilket var väldigt
uppskattat.
Det var en helt igenom lyckad
tillställning, där utställarna och deras
familjer och hundar njöt av sommarens
sista fina dag och den goda stämningen.
Många undrade om det skulle bli
en upprepning även nästa år, vilket
vi ska ta sig en funderare på, då
det inte är en så enkel sak att ro i
land. Vi i utställningskommittén vill
tacka alla som hjälpte till samt de
företag som stöttade arrangemanget
med priser eller på annat sätt: KF
Länkens behandlingshem Hvidehus,
Folksam, Husdjurshälsan, Zoonet Ale
Torg, Danoxi Zoo i Kungälv, Hill’s,
Hundkonsult i Väst samt Svenheimers
konditori, Ale Torg.
I klubbens dropbox finns över 250
bilder ffrån utställningen!

https://www.dropbox.com/
home/Ale%20BK%20bilder

Utställningskommittén - Anna Frisk,
Pia Mikkelsen, Jenny Pettersson och
Anita Graneström.

Best in Show blev mopsen Raskarna’s Dolly Parton, uppfödd och ägd av Hanna Rask,
Billdal. Bakom står domarna, från väster Peter Healey, Peter van der Steen och Eva
Eriksson. Foto: Mimmi Pettersen.

Best in Show 2:a, Edenbridge
Collar of Cirrus, en Bearded Collie
uppfödd och ägd av Johan och
Maria Bodén i Västerlanda. Här
tillsammans med Best in Showdomaren Peter van der Steen.
Foto: Mimmi Pettersen.
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Best in Show 3:a, Cocker spanieln Ricemountain´s Pärla med sin stolta ägare vår egen
klubbmedlem Angelica Nilsson Mansfield, Nygård. Foto: Mimmi Pettersen.

Best in Show 4:a, Shiban Arctic Trail’s Benito. Ägare: Maija Timonen, Göteborg.
Foto: Mimmi Pettersen.
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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

Vinnaren i Barn med hund, sjuåriga Maja Ramström från Skepplanda, med Storm, en
Australisk shepherd. Foto: Mimmi Pettersen.

Klubbmedlemmen Sven Jonsson från Rösbacka passade på att få ett domarutlåtande
om sin Entlebucher sennenhund Carnavals Ravel. Här i gruppfinalen för domaren Eva
Eriksson. Foto: Mimmi Pettersen.
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Utställningens bästa
veteran, Kerry blue terrier
Edrus Danny Boy.
Agare: Stina Kling,
Alingsås.
Foto: Mimmi Pettersen.

På plats på klubbens utställning den 7 september var också Svenska Djurambulansen,
som passade på att göra reklam för sin verksamhet och delade ut foldrar till
hundägarna. Just nu finns det tre djurambulanser som täcker Västra Götalands län och
de personer som kör ambulanserna gör det helt ideellt. Föreningen får inga statliga
bidrag utan är helt beroende av stödmedlemmar, donationer, sponsorer och gåvor. För
djur och djurägare är det helt gratis att åka med Svenska Djurambulansen och de finns
tillgängliga dygnet runt, året om. för att bli stödmedlem, se hemsidan http://www.
svenskadjurambulansen.se/
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Ale El sponsrar Ale BK
På nytt ansökte klubben under hösten 2014 om att få bli sponsrade av Ale El, och
vi beviljades 2 000 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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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

24
www.hundigt.se

ÅRSMÖTET

Boka in Ale BKs årsmöte redan nu. Det blir tisdagen den 17 februari kl 18.30.
Förtäring och lotteri med fina vinster såklart! Har du något du vill skänka till
lotteriet så hör av dig till Anna på e-post: loeki@telia.com

VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av Birgitta Elgh (sammankallande), Elisabeth Karlsson och Anita Graneström. De har börjat sitt arbete och om du vill vara med i
styrelsen så hör av dig till dem, kontaktuppgifter på sid 4.

TÄVLINGSFUNKTIONÄRER

Inför nästa säsong behöver tävlingskommittéerna i god tid veta att det finns
funktionärer till tävlingarna, annars kan klubben tyvärr inte arrangera några
tävlingar. Anmäl dig via formuläret på hemsidan, se HÄR

LÖPTIKAR PÅ TRÄNINGSPLANERNA

Medlemmar har frågat efter en policy för var löptikar får vistas på klubben. Styrelsen beslutade den 21 augusti att de kan vara överallt förutom på stora appellplanen
två veckor innan tävling. Det ska anslås ett par skyltar två veckor innan lydnads/
brukstävlingar. Vid rallylydnads- och agilitytävlingar behövs inga skyltar på stora
appellplanern (löptikar får delta på de tävlingarna). Däremot är det önskvärt att
löptikarna vistas och värmer upp på ett särskilt angivet område vid rallylydnadstävlingarna, precis nedanför parkeringen, det finns skyltar uppsatta där.

Stöd Ale BK genom Bingolotto!

Om du prenumererar på Bingolotter eller spelar andra spel 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
e-post: loeki@telia.com
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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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Information från SBK
Ny policy
SBK har den 30/8 2014 antagit ny uppdaterad policy för hundhållning
och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning.
Du hittar policyn HÄR
Sveriges Hundungdom
Du som är ungdom (7-25 år) och är medlem i Sveriges Hundungdom behöver inte betala medlemskap i SBK, men kan ändå vara med och tävla i
alla tävlingar arrangerade av SBK, och gå kurser inom SBK.
Det innebär att medlemmar i Sveriges Hundungdom (7-25 år) inte behöver vara medlemmar i Ale BK för att gå kurser hos oss, inte ens vara
medlem i SBK. Välkomna!
SBK Västra distriktet
Västra distriktet beslutade 2013 att distriktet tillsammans skulle åta sig
Bruks och IPO-SM 2016. Ett SM-arrangemang i distriktet kräver engagemang av många människor och de undrar hur mycket resurser som vår
klubb kan ställa upp med och om det finns några speciella önskemål på
arbetsuppgifter? Vad som behövs mera i detalj kommer att presenteras på
nästa distriktsmöte den 19 november. Men redan nu vill de gärna ha tag
på en webbmaster, festfixare och biträdande tävlingsledare i brukslydnad
Vill du vara med? Maila till Ale BKs ordförande Elin, kontakt se sid 4.
Delar av styrgruppen för SM:et kommer på ett styrelse- eller medlemsmöte under hösten/vintern och pratar om SM:et. Datum meddelas senare.
Västra distriktet har fortfarande ingen valberedning, Du som vill engagera dig, kontakta Revisor Urban Toftby på tel 033-252055 eller Anders
Dahlstedt på tel 0706-751566.
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ALE BRUKSHUNDKLUBBs
satsning på

AGILITY
sponsras av

AGILITYSHOP
och stöds av Ale Kommun

AGILITYSHOP
Tommy Karlsson
Säkerhet och kvalitet
är ledorden i företaget

Mossen 140
463 92 Nygård
Tel: 0701-72 15 53
tommy@agilityshop.se
www.agilityshop.se

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 december. Manusstopp 1 dec. Har du material som texter
och bilder, sänd dem till redaktören, e-post: loeki@telia.com

