Rapporten
Ale Brukshundklubbs medlemstidning, Nr 4, december 2014

God Jul & Gott Nytt År!

Kallelse till årsmötet 17 februari

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:
En av Storms valpar (Australian
Shepheard). Foto: Jenny Pettersson.

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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Ale BK:s styrelse och förtroendevalda
Ordförande: Elin Carlsson
0736-258991

ordforande@alebk.se

Revisorer:
Marie-Louise Segvall
0707-270991

Vice ordförande: Jenny Pettersson
Tel 0736-334983

Anna-Lena Svensson
0702-291236

Sekreterare: Anna Frisk
0723-294717

Revisorssuppleanter:
Lillemor Stridh
0703-443950
Bo Pettersson

Kassör: Lars Johansson
0769-477112

Valberedning:
Sk: Birgitta Elgh
0735-464681

felix_r1@hotmail.com

sekreterare@alebk.se

kassor@alebk.se

Ledamot: Ann Cederlund
Tel 0733-725667

ann.cederlund@telia.com
Ledamot: Jane von Techel
0735-121220

techel@live.se

Ledamot: Barbro Larsson
barbro.larsson@ncc.se
0739-855 631
Suppleant: Anette Albo
0704-927612

anette.albo@gmail.com
Suppelant: Emelie Kärnede
0739-746686

Anita Graneström
0707-811656
Elisabeth Karlsson
0702-370266
PR- och infoansvarig:
Anna Frisk
Jane von Techel (webmaster)
Festkommitté:
Sk: Vakant
Evelyn Saart
Medlemsansvarig:
Barbro Larsson
medlem@alebk.se

e.karnede@hotmail.com

Köksansvarig:
vakant

Hela styrelsen: styrelsen@alebk.se
För kommittéer, se hemsidan.

Stugfogde:
vakant
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Ordförandens
rader

Ordförandens rader
Nya tider!
Nu är snart detta året slut. Ett år fyllt av både upp och nedgångar. När jag
ser tillbaka så ler jag åt flera roliga och händelserika dagar på klubben, flera
lyckade evenemang och träningstillfällen. Det har varit ett bra år och jag väljer
att enbart komma ihåg allt det roliga som hänt. Nu hoppas jag att nästa år skall
bli lika positivt och fyllas med roliga aktiviteter på klubben och för alla dess
medlemmar och fyrbenta vänner. Jag hoppas till att börja med att jag träffar så
många av er som möjligt på årsmötet den 17 februari. Då summerar vi verksamhetsåret som gått och förflyttar oss in i det nya. Ett nytt år, med friska nya
tag och möjligheter. Ett år där ni alla medlemmar kan vara med och påverka
och forma klubben åt den riktning som ni önskar. Ser verkligen fram emot
detta och ett spännande år 2015! Till dess får ni ha det så bra och jag hoppas
att ni alla får en riktigt skön jul och önskar er ett riktigt Gott Nytt År!
Många vänliga hälsningar,
Elin Carlsson ordförande Ale BK
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Redaktörens
rader

Hej läsare!
Här är nu Rapporten nr 4 2014, Ale BKs medlemstidning.
Det här numret av Rapporten sänds även ut per post till alla medlemmar. Detta
för att det innehåller kallelsen till årsmötet den 17 februari 2015. Det är ju så att
det fortfarande finns en del medlemmar som inte har angett någon e-postadress
i ”mina sidor” på SBK, och på det här sättet så får verkligen alla medlemmar
både kallelsen till årsmötet och en medlemstidning i handen.
Kanske kan även en papperstidning göra att informationen går ut bättre, det
märks att det är rätt många som inte känner till aktiviteter som annonserats i
klubbtidningen, så det är nog så att det är en viss informationströtthet som
skapas genom att allt går via e-post, det rasar in så mycket nyhetsbrev från
affärer och klubbar, och man tänker att man ska läsa vid ett senare tillfälle,
men så blir det inte av.
Papperstidningen kan ju ni medlemmar även visa upp för vänner och
träningskompisar som funderar på att gå med i klubben.
Tack alla som bidragit med material till tidningen under året, och tack även
våra annonsörer!
God Jul och Gott Nytt År!
Anna Frisk
redaktör
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Kallelse till
ALE BK:s ÅRSMÖTE
Alla medlemmar hälsas välkomna

Tisdagen den 17 februari 2015 kl 18.30
i klubbstugan, Lindåsen, Nödinge
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på
hemsidan och hos sekreteraren senast sju dagar innan mötet.
Vill du ha dem till din e-postadress innan mötet?
Maila då klubbens sekreterare, se nedan.
Anmäl dig
senast fredag 15 februari, eftersom klubben
bjuder på kaffe och Evelyns hemgjorda smörgåstårta!
Anmälan sänds till sekreterare Anna Frisk på e-post
loeki@telia.com
eller via SMS till 0723-294717
På mötet koras även 2014 års tävlingsekipage i lydnad/bruks och
rallylydnad, dessutom årets mest tävlande ekipage.
Lotteri med fina priser!

Välkomna!
PS: det behövs priser till lotteriet, hör av dig till Anna (se ovan)
om du har något att skänka 7senast en vecka innan mötet.
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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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AGILIT Y PÅ ALE BK!
Under 2014 har vi på klubben fått ihop en nästan fullständig agilitypark.
Detta hade inte varit möjligt att genomföra om jag inte hade fått stöd av
stöd och uppbackning av styrelsen som jag fått till 110%
Har även fått bidrag från Ale Kommun (fritid), Vaknaprojektet och
sponsring från AgilityShop. Vi fick även köpa begagnade hinder till bra
pris från Stenungsunds BK.
I början av hösten tog Jonathan kontakt med mig och berättade att han
var intresserad av att hjälpa till att få igång agility på klubben.
Jag, Jonathan och några vänner till Jonathan hade två "prova på kvällar agility" på klubben. Det var bra uppslutning av ekipage och trevliga
kvällar.
Till våren 2015 kommer Jonathan Jansson och Emelie Magnusson hålla
grundkurs i agility och jag kommer även att vara med. Vi hoppas på att
ungdomar ska komma till oss och träna och på så sätt kunna starta upp
någon form av ungdomsverksamhet inom klubben.
Håll utkik på hemsidan efter kurserna, kontakta mig om ni har några
andra önskemål så får vi se hur vi kan tillmötesgå dem. Hör av om ni
är intresserade av att hjälpa till med agilityn på något sätt, all hjälp är
viktig.
Ser fram emot 2015 med mycket positivitet och spänning!
Elisabeth Karlsson
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VALPKURS HÖSTEN 2014
Avslutning på valpkursen den
26 oktober. En av övningarna var
att sätta på hunden en t-tröja!
står hunden still, vill den bli
hanterad...?
Här har Doglas fått på sig tröjan utan
prut av matte Jonna Karvinen.
Lycka till nu med era goa valpar!
					
Pia, Ing-Marie o Anna-Lena

Fler bilder!
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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

12

Kom igång med
KLICKERTRÄNING!
Att lära hunden klicken är roligt och kräver riktigt gott mjukt godis
i små bitar. Att lära in en betingad förstärkare (kan vara klicker, visselpipa eller ett ord t ex: rätt) är grunden för att bedriva all klickerträning.
När hunden har förstått att "klick" betyder att belöningen (godiset)
är på väg, då kan du börja din träning. När du klickar skall belöningen ALLTID komma efteråt, även om du har klickat "fel", bry dig inte
om det utan fortsätt bara träningen. Ofta tar det en liten stund innan
vi får upp godiset ur fickan men det gör inte så mycket, våra tränarfärdigheter ökar också efterhand.
Man kan se klicket som en kamera, du kan belöna i exakt sekund
hunden gör rätt, det är det som är så finurligt. Hunden lär sig snabbt,
tycker det är positivt, och träningen blir effektiv, på köpet får du en
mer arbetsglad hund.
För att lära hunden sambandet mellan klick och belöning gör du
så här: börja hemma gärna inomhus så störningsfritt som möjligt,
när hunden tittar på dig (ögonkontakt) klickar du och ger en godis.
Upprepa detta ca:10 ggr. Du kan t ex sitta i soffan och hunden är
framför dig. Egentligen spelar det inte så stor roll vad hunden gör, i
detta skedet. Det viktiga är att du inte lockar på hunden. Vill du så ha
hunden sittandes framför dig. Här blir vi ju lite godismaskiner men
ingen blir gladare än hunden. När du tror att hunden lärt sig sambandet mellan klick-ljudet och godisbiten kan du testa att klicka när
hunden är upptagen med någonting annat eller bara tittar åt ett annat
håll. Om hunden vänder sig mot dig har den förstått sambandet.
Du kan också testa att gå in i ett annat rum och klicka för att se om
hunden kommer springande. Då vet du med säkerhet att hunden har
blivit inklickad. När du tränar detta behöver du inte säga någonting,
själva klicket betyder för hunden att belöningen är på väg.
Nu kan du testa att ta ut träningen utomhus, har du en störningskänslig hund, kan du prova att klicka in hunden sittandes på en
parkbänk innan du börjar använda klicken mer i vardagen.
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Hundar gör en massa bra saker varje dag, prova att börja klicka och
belöna dessa. Det kan tex vara att gå fint på promenaden eller i möte
med andra hundar, när hunden lägger sig i korgen, hälsar fint på en
granne eller för ögonkontakt. Ju mer du belönar hunden för att den gör
någonting bra ju mer kommer den att upprepa det beteendet. Och glöm
för all del inte godiset efter varje klick. Att lära in en betingad förstärkare (= i detta fall en klicker) är endast en liten del av klickerträningen,
som klickertränare fokuserar vi också på hundens egna initiativ och
belönar det önskade beteendet istället för att vi ”korrigerar” hunden.
Klickerträningen blir riktigt rolig när du hållit på ett tag, nya övningar
går snabbt att lära och ”sitter” bättre samt att du blir duktigare på att läsa
din hund.
Lycka till med klickerträningen!
							Anna Barnö

Anna Barnö är medlem i Ale BK, klickerinstruktör, driver Canis avdelning
Göteborg och Halland. Läs mer om klickerträning på Anna Barnös blogg:
http://www.klickersnack.blogspot.se/
(där finns även filmer så att man kan se klickerträning i praktiken)
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ÅRETS TÄVLINGSEKIPAGE
2014
Det kan vara DU och DIN HUND!
Lämna in dina tävlingsresultat för 2014 så är du med och tävlar
om fina pris, som delas ut vid årsmötet den 17/2.
De tre bästa resultaten räknas samman och totalpoängen delas
med den maxpoäng dina tre tävlingar kan ha. Då får man fram
en siffra som sedan omvandlas till procent.
Det kommer även att delas ut pris till det ekipage i klubben som
TÄVLAT MEST 2014…. oavsett gren och resultat. Därför är det
viktigt att du sänder in ALLA dina officiella resultat.
Obs! Endast officiella tävlingar räknas, och man ska ha varit
tävlande för Ale BK.
Resultaten sänds in till Tävlingskommittéerna, sänd till både
Anki Mossberg, e-post: ankimossberg.am@gmail.com
som räknar ut för lydnad o bruks
och
Marie-Louise Segvall, e-post: msegvall@telia.com
som räknar ut för rallylydnad
och tillsammans räknar de ut vem som tävlat mest.
sänd in dina resultat
SENAST 20 JANUARI!!!
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TRÄNINGSGRUPPER

På Ale BKs FaceBooksida kan du som medlem hitta träningskompisar.
Det finns just nu tre träningsgrupper: ”Rallybrudar Ale BK”,
”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. Kontakt: Tina Wall Karlsson.

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 ett tillfälle var.
Just nu vinteruppehåll. Kontakt: Anki Mossberg.
Rallybrudar Ale BK
För de som tränar och tävlar rallylydnad i Ale BK. Just nu några
tillfällen inomhus i Göteborgs hundarena i Tagene. Kontakt: Jane von
Techel eller Sofia ”Fiia” Fridolfsson.
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TÄVLINGSINRIKTAD KURS
I RALLYLYDNAD

Vänder sig till tävlande i alla klasser, som är tävlingsaktiva
och vill utvecklas i samband med tävling.
Instruktörer
Birgitta Elgh: Rallylydnadsdomare & instruktör (dömt SM)
Marie-Louise Segvall: Rallylydnadsdomare & instruktör (deltagit i SM)
Innehåll
		
		
		
		
		

Tävlingsrutiner
Tävlingsnervositet
Tolkning av momentbeskrivningar/regler
Vikten av att belöna & att göra det rätt
Praktiska övningar
Individuella styrkor/utvecklingsbara områden

Kurstillfällen:
			
			
			

2015-02-15
2015-03-01
2015-03-15
2015-03-22

18.00 – 20.30
18.00 – 20.30
18.00 – 20.30
18.00 – 20.30

Lokal:
Hundens Hus, JA Wettergrens gata 6, Västra Frölunda
Kostnad:
2.000:Deltagarantal: 6-8 ekipage
Anmälan:
Senast 15 januari 2015 till Marie-Louise Segvall,
		
Tel 0707-270991, E-post: msegvall@telia.com
Har du frågor? Kontakta Marie-Louise
Tillsammans med din anmälan, skriv lite information om dig och din
hund och i vilken klass ni tävlar i idag. Vad är era styrkor? Har du någon
svårighet du vill ha hjälp med?
Kursen sker i samarbete mellan Ale BK, Hundens Hus &
Studiefrämjandet
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MEDLEMSMÖTET 2/12
Det var xx medlemmar som samlades i klubbstugan den 2 december för
årets sista medlemsmöte. Mötet leddes av vice ordf Jenny Pettersson.
Det diskuterades om styrelsens förslag om att ha öppna träningen på
tisdagkvällar istället för på torsdagar är bra, och det bestämdes att prova
ett tag, skulle det vara ännu mindre uppslutning än vad det är nu på torsdagkvällar så ändrar vi tillbaka.
Mer skotträning önskas. De som vill lära sig hur skottgrejen fungerar kontaktar Barbro Larsson.
Styrelsen hade planerat det så att medlemmarna delades in i fyra grupper för grupparbete: Frågan var: vad vill vi med klubben 2015?
Här följer en kort sammanfattning av gruppernas diskussioner och förslag, alla anteckningar från gruperna samlades in till styrelsen för vidare
bearbetning.
Vad vill vi med klubben 2015?
Förslag och synpunkter från grupperna:
Tävlingar, utbildning, förläsningar (bl a inom MH, men det mesta inom
hund), träningstävlingar, kurser. Förslag på namn: Kenth Svartberg, Kurt
Blixt, Reine Oscarsson, Memea Mohlin, Nina Svartberg, tävlingspsykologi (föreläsning för alla + praktik för klubbens medlemmar), viktigt att
boka i god tid, kanske ett år i förväg?
Framtidssäkra genom att utbilda instruktörer, tävlingssekreterare och
tävlingsledare.
Satsa på ungdomsverksamhet! Speciellt inom agilityn, vore toppen att få
med föräldrar för de under 15. Svårt med transport för de som inte har
körkort. Organisera samåkning. Även samåkning till träningsgrupperna.
Marknadsföring: Annonsera i olika forumen om våra kurser och aktiviteter. Artikel i AleKuriren när agilityn är på gång. Kontakta Sveriges hundungdom. Marknaden i Kilanda för att visa agility o rally.Skepplandadagen. MyDog. Förslag vid kursanmälan: Hur fann du oss?
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Träningstävlingar positivt, skriv in tiden man ska vara med, dvs att alla
ska vara kvar hela tiden och hjälpas åt.
Fortsätta med Maths Lindbergs föreläsningar. Bjuda in alla till Monicas
Henrikssons teori om t ex naturliga hundmöten. Föreläsningar om IPO?
Problemhundar?
Agilityboden, göra i ordning med hyllor på väggarna och ordna upp det
så att rallyskyltarna får plats.
Hundpromenader tillsammans, både på samhället och i skogen.
Problemet att det fattas funktionärer vid tävlingar: bilda en funktionärsgrupp. Rallyfolket hjälper till på lydnad och tvärtom så att man själv kan
tävla. Vad är det som förväntas av mig som funktionär? Se över poängsystemet!
Ett frågeformulär för att undersöka intresset hos medlemmarna två gånger per år av kurser och aktiviteter, sluta med ”Vad vill du hjälpa till med?”.
Vad kan du bidra med?
Klubbkläder: en väst som klubben sponsrar en del av med tryck eller
broderi men inte så stort märke.
Utveckla träningshelgerna till ett inofficiellt KM. Vi borde ha en App!
Det här var en del av alla de bra förslag som kom från grupperna, och
styrelsen tackar alla som kom och som var så engagerade. Nu återstår
att se vad som kan förverkligas av allt detta. Det behövs fler medlemmar
till kommittéerna som kan hjälpa till att genomföra det, styrelsen kan inte
göra allt själva.
Innan Jenny avslutade mötet 20.30 informerade hon om att en funktionärsträff planeras under tidig vår där alla får reda på vad de olika uppgifterna innebär. Till träffen bjuder vi in en representant från distriktet för
att berätta om SM:et i Bruks i Borås 2016 (dit det behövs funktionärer).
Rallylydnadskommittén berättade att de kommer att ha ett möte den 18
dec kl 18 för att diskutera revideringen av reglerna. Alla välkomna!
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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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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
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
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www.hundigt.se

Några rader från
UTBILDNINGSKOMMITTÉN
Förutom agility blir det eventuellt även en kurs i K9 Nose
Work. Denna kurs börjar i så fall
redan under vinter tiden/ i början
av våren, så håll utkik på hemsidan redan vid årsskiftet. Förutom
dessa nyheter kommer självklart
den populära tävlingslydnadskursen med Monica Henriksson att
vara kvar även till våren, likaså
spårkursen med samma instruktör.
Det kommer att bli valpkurs med
Anna Lena och Pia och grund och
fortsättningskurser med Monica
och Erika B.

Den 25 november var det dags
igen att träffas för att planera vårens kurser på klubben.
12 instruktörer, medhjälpare,
representanter från utbildningskommittén och andra intresserade
samlades i klubbstugan för att utvärdera året som gått, och planera
inför det nya. Och jag är glad att
kunna meddela att det ser ut att bli
en spännande vår med ”nya” kurser och inriktningar, samt gamla
godingar. Under planeringen har
vi försökt att ta hänsyn till medlemmars önskan om att få behålla
samma instruktör när de går från
en kurs/ nivå till nästa, i den mån
det går.

Nytt för nästa säsong är även en
förberedande kurs inför fortsatt
träning i exempelvis rallylydnad,
agility och tävlingslydnad. Fokus
i denna kurs kommer att ligga
på att bygga upp kontakten med
hunden och du kommer att få flera
värdefulla tips och verktyg på hur
du skall träna in grunder för din
fortsatta inriktning oavsett om du
väljer att fokusera på rallylydnad,
agility eller tävlingslydnad. En
nyttig kurs och ett bra alternativ till dig som kanske gått valp/
grundkurs men inte har tillräcklig
kontakt med din hund för att gå

Under våren 2015 kan vi se fram
emot en nystart av kurser i agility
bland annat. Vårt nya tillskott till
klubben Jonathan med medhjälpare kommer att hålla nybörjarkurs/ grundkurs i agility så snart
vädret tillåter. Jonathan har en lång
erfarenhet av agility och tävlar
själv med sina hundar. Han har
även tidigare haft kurser på bland
annat Kungälvs Brukshundklubb.
Det skall verkligen bli spännande
att följa denna uppstart.
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direkt på en mer ”avancerad”
momentkurs som exempelvis rallylydnad, där A och O är en bra
kontakt för att få till momenten
ordentligt.
Klubben kommer under våren att
få tre nya instruktörer vilket kommer att visa sig på kursutbudet och
genom att klubben även i framtiden förhoppningsvis kommer att

kunna fortsätta erbjuda medlemmarna ett rikt utbud av kurser. Håll
utkik på hemsidan för mer information om kurser och kursstarter.
Kurserna kommer att läggas ut på
hemsidan i slutet på januari och
det är först till kvarn som gäller.
Hoppas vi ses till våren…
Elin Carlsson
Sammankallande i utbildningskommittén

P.S.
Ni har väl inte missat att Marie-Louise Segvall och Birgitta Elgh kommer att
hålla en tävlingsinriktad rallylydnadskurs i vinter. Kursen kommer att hållas
inomhus och starten är redan i februari så gå in på hemsidan och kika om detta
är kursen just för dig och din hund. Perfekt träning inför vårens tävlingssäsong
och bra aktivering i vintermörkret. Läs mer på sidan 17.
							D.S.
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Rallylydnadstävlingen 14/9
Rallylydnadskommittén organiserade en rallylydnadstävling den 14 september på
klubben med totalt 51 startande i två klasser. Det var Birgitta Elgh som var domare
för nybörjarklassen där 33 duktiga ekipage genomförde en klurig bana, varav 13
fick kvalificerande resultat (70 poäng eller över), och Marie-Louise Segvall var
domare för mästarklassens 18 tävlade, varav 11 fick kvalificerade resultat.
Det var en toppendag med fint väder och positiv och fin stämning bland de tävlande. På grund av få funktionärer så blev det självservering i cafeterian, och varje
tävlande fick ha en nummerlapp på ryggen, på det viset behövdes det inga inropare.
För att kunna genomföra kommande tävlingar behövs det fler funktionärer. Inga
nya rallylydnadstävlingar är för närvarande inlagda i SBK Tävling, då klubben avvaktar den kommande dräneringen av agilitybanan och delar av stora appellplanen.

Birgitta Elgh (i rött) med de fyra av de tävlande i nybörjarklassen som alla
placerade sig på första plats med 96 p!
Monica Grönbeck med Garbo, Tjörns BK (ej stamboksförd)
Martina Carlson med Fernet, Göteborgs HU (ej stamboksförd)
Annie Månsson med Maxi, SBK Göteborgsavd. (ej stamboksförd)
Matilda Olin Bergström med Sheltiebeautys Meryl Streep, Partille BK 		
(Shetland sheepdog)
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Här ovan är de tre som placerade sig högst i mästarklassen tillsammans med domaren Marie-Louise Segvall (längst till höger):
1. Pernilla Esping (i mitten) med Svartvita Pärlan´s Mario, Stenungsunds BK, 90p
(Stabyhoun)
2. Cassandra Lis (till vänster) med Longways Yerry, Alingsås BHK, 87p (Cavalier
king charles spaniel)
3. Susanne Johansson med Maximus, SBK Göteborgsavd, 86p (ej stambokförd)
Alla resultat från tävlingen hittar du här: http://www.sbktavling.se/results/11152
Ett stort tack till klubbens båda domare Birgitta och Marie-Louise, som alltid
ställer upp och har en positiv inställning trots mycket arbete, tävlingssekreterarna
Anna-Lena och Pia, som trots stress med att samtidigt fixa smörgåsar, kaffe m m
kunde svara på alla frågor rmed ett gott humör och lyckades ro i land allt pappersarbete med bravur, skrivarna Elisabeth och Anna, samt Jenny, som både skötte
hindret och var honnörsvakt i mästarklassen.
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Text & bild: Anna Frisk

UPPROP FRÅN VALBEREDNINGEN

Hej alla medlemmar!
Nu är vi i valberedningen i full gång med sätta ihop ett förslag till den
kommande styrelsen i Ale BK år 2015.
Är det någon som har intresse att vara med eller vet någon medlem som
skulle passa i styrelsen så kontakta gärna någon av oss valberedningen,
våra telefonnummer finns på hemsidan, se även kontaktuppgifter sid 4.
Anita, Birgitta och Elisabeth önskar alla medlemmar en God Jul!

TÄVLINGSFUNKTIONÄRER

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

Röjning på klubben

Du som har varit på klubben senste månaderna vet att de pågår en rejäl röjning
av busk och sly, och även en del utgallring och nedsågning av träd. Det är Ale
kommun som med ett arbetslag hjälper klubben, och vi betalar enbart bränsle
för bilar och maskiner. Tack kommunen för denna insats, den behövdes!

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
26
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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 mars. Manusstopp 1 mars. Har du material som texter och
bilder, sänd dem till redaktören, e-post: loeki@telia.com
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
tillönskas Ale BKs

alla medlemmar!

från
Styrelsen & kommittéerna
Tack alla som har ställt upp för klubben!!!

