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Ale BK:s styrelse och förtroendevalda
Ordförande:
Anna Frisk
0723-294717
ordforande@alebk.se

Suppelant 2:
Jessica Pilhede
070-302 88 56
suppleant2@alebk.se

Vice ordförande:
Monica Henriksson
073-5007078
viceordforande@alebk.se

Suppleant 3:
Ing-Marie Johansson
070-783 43 51
suppleant3@alebk.se

Sekreterare:
Jane von Techel
0735-121220
sekreterare@alebk.se

Mail till hela styrelsen
styrelsen@alebk.se

Kassör:
Lars Johansson
0769-477112
kassor@alebk.se
Ledamot 1:
Ann Cederlund
0733-725667
ledamot1@alebk.se
Ledamot 2:
Barbro Larsson
0739-855 631
ledamot2@alebk.se
Ledamot 3:
Jenny Pettersson
0736-334983
ledamot3@alebk.se
Suppleant 1:
Ann-Charlott Tolkki
0733-143035
suppleant1@alebk.se

Revisorer
Marie-Louise Segvall
0707-270991
Anna-Lena Svensson
0702-291236
Revisorssuppleanter
Bosse Pettersson
0708-559128
Pia Mikkelsen
070-3719572
Valberedning
Elisabeth Karlsson (sk)
0702-370266
Birgitta Elgh
0735-464681
Anita Graneström
0707-811656
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Övriga funktioner och kommittéer
Agilitykommittén
Elisabeth Karlsson (sk) 0702-370266
agility@alebk.se
Jonathan Jansson 070-7648094
Emelie Magnusson 073-4237436

Medlemsansvarig
Barbro Larsson 0739-855 631
medlem@alebk.se
Utbildningskommittén
Elin Carlsson (sk) 073-6258991
utbildning@alebk.se
Sandra Ström 070-4064777

Rallylydnadskommittén
Marie-Louise Segvall (sk) 0707-270991
rally@alebk.se
Anna-Lena Svensson 0702-291236
Sofia”Fiia” Fridolfsson 070-6623800

Ansvarig Mentalitet
Monica Henriksson 073-5007078

Kommittén för lydnad/bruks
Erika Bengtsson (sk) 073-5056153
tavling@alebk.se
Elin Carlsson 073-6258991
Sofia”Fia” Fridolfsson 070-6623800

PR/Rapporten
Anna Frisk 0723-294717
rapporten@alebk.se
Webmaster
Sofia”Fiia” Fridolfsson (sk)
Jane von Techel 0735-121220
webmaster@alebk.se

Utställningskommittén
Jenny Pettersson (sk) 0736-334983
Anna Frisk
Ann Cederlund
Ann-Charlott Tolkki
Anita Graneström
Pia Mikkelsen

Kökskommittén
Soili Löfgren (sk) 0703-172500
koket@alebk.se
Pia Mikkelsen 0703-719572

Festkommittén
Ann Cederlund (sk) 0733-725667
Jenny Pettersson
Anna Frisk
Ann-Charlott Tolkki
Evelyn Saart

Uthyrning av klubbhus/planer
Pia Mikkelsen 0703-719572
klubbhuset@alebk.se
Stugkommittén
Jonas Ekstrand (stugfogde)
0705-749911
stugfogde@alebk.se
Monica Henriksson (appellplanen)
073-5007078
Annica Eriksson 070-9281129
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Ordförandens rader

Hej medlemmar!
Nu är det redan slutet av maj och mycket har hänt och händer på klubben:
kurser, träningstävlingar både i lydnad/bruks, agility och rallylydnad,
föreläsningar, lydnadstävling, gräsklippningen har kommit igång, stolpar har
satts upp, staketet har lagats, den omkullblåsata anslagstavlan har fixats, klubbstugan städats, öppen träning på tisdagar, skotträning, ny stugfogde, styrelsemöten, nya kommittéer, medlemsmöte, hundfotografering, kursledarträff... utan
er som engagerar er skulle det inte klubben överleva, ni är guld värda allihopa!
Ett speciellt tack till Elisabeth Karlsson och Jonas Ekstrand som har haft
kontakt med kommunen och ordnat så att vi får hjälp av AME med att klippa
gräset på måndagar. Det har redan klippts flera gånger, och träningsplanerna
har inte sedan Jan-Eriks tid varit så fina!
Det här numret av Rapporten är försenat, skulle ha kommit ut för länge
sedan. Men den som väntar på något gott... läs om Jessicas hobby geocoaching
med hund, och se protokollet från årsmötet och anteckningarna från medlemsmötet den 5 maj. Tack alla ni som kom, det var ett väldigt trevligt och roligt
möte, först hade vi besök av Joakim från arbetsgruppen för Bruks-SM 2016
(som kommer att arrangeras av Västra distriktet, alltså av oss, alla
klubbar ska hjälpa till med något och dra sitt strå till stacken) och sedan
provade vi träningsvästar och röstade fram tre favoriter. Mer om det i
tidningen.
Ha en fortsatt skön vår, förhoppningsvis kommer värmen snart!
Anna Frisk
Ordförande / redaktör
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GRÄSKLIPPNING
MÅNDAGAR
OBS: Klubben avstäng måndagar kl 9.30-14.30!
På måndagar 9:30-14:30 hängs det upp en avspärrning vid infarten till
klubben. Detta för att den som klipper gräset från AME inte klarar av
stressen av att människor han inte känner är där.
Ale BK har skrivit ett avtal med AME och de skall sköta gräsklippningen på klubben nästan hela sommaren.
Hoppas på förståelse att ingen tränar eller befinner sig där denna tid på
måndagar framöver.
Med vänlig hälsning,
stugfogde Jonas Ekstrand på uppdrag från styrelsen

TRÄNINGSGRUPPER!

Det är jätteviktigt att vi anmäler alla organiserade aktiviteter som en
studiecirkel till Studiefrämjandet så att klubben kan få bidrag därifrån.
Detta gäller träningsgrupper i spår, lydnad, rallylydnad, agility osv.
Meddela mig när ni brukar ses, hur många ni är, och vem som kan vara
kontaktperson i gruppen, så sänder jag in uppgifterna till
Studiefrämjandet.
Maila till ordforande@alebk.se
Vänliga hälsningar,
Anna F
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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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GEOCOACHING MED HUND
Geocaching är en hobbyaktivitet som funnits sedan år 2000, när det internationella
GPS-systemet blev mycket mer exakt. I korthet kan det beskrivas som en form av
modern skattjakt. Dedikerade geocachare brukar i första hand använda en handburen GPS som sitt främsta hjälpmedel men det finns också både gratis- och betalappar till smartphones. Man följer GPS-koordinaterna fram till en gömma – en s.k.
cache – som kan vara en burk, ett litet PET-rör, ett trästycke, en fejk-sten, en liten
behållare inte större än en tumnagel... ja, nästan vad som helst egentligen! Det är en
del av tjusningen – en del geocacher är enkla att finna medan andra kan vara otroligt
luriga och svårhittade. Det finns över två miljoner geocacher i hela världen, inklusive ett flertal i Ale... Faktum är att det finns en döpt efter vår egen brukshundklubb!

Geocaching tar en till många spännande nya platser. Här har vi precis hittat en gömma i Agnesberg.

När man väl funnit cachen ska man signera en liten loggremsa inuti själva gömman med dagens datum och sitt användarnamn. Detta är beviset på att man gjort
ett fynd. Senare, hemma vid datorn, loggar man också sitt besök virtuellt. Man får
gärna skriva lite om sin upplevelse, kanske dela med sig av lite kort man tagit eller
tips till framtida cachare. På nätet hittar man också nya cacher att besöka.
Geocaching är en hobby som passar många olika sorters människor eftersom man
kan anpassa den till sin egen nivå. Det finns allt från cacher som kan plockas från
rullstol till de som kanske kräver specialutrustning (t.ex. klätter- eller dykgrejer).
Och faktum är att detta är en hobby som ofta går att kombinera alldeles utmärkt
med hundägandet! Många cacher är placerade i naturmiljöer där man gärna kan ta
med jycken. Föga förvånande är många cachare friluftsmänniskor som gillar djur
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och natur. Mina hundar har följt med på flera geocachingevent och de brukar alltid
få mycket uppmärksamhet, klapp och gos av andra deltagare.
Man kan så klart träna hunden att hjälpa till med själva burkletandet också. Själv har
jag haft stor användning för mina hundar när jag varit ute och letat efter gömmor.
Min gamle springer spaniel Dunder var en fena på att hitta gömmorna. Jag tror han
gick på plastlukten och han blev väldigt stolt när han hittade en burk. Allra bäst kom
han till sin rätt när vi skulle leta i ett område med väldigt många potentiella gömställen, t.ex. stora stenrösen eller täta skogspartier, som det skulle ta lång tid för en
människa att genomsöka men där en hundnäsa kunde göra processen kort.
När jag skulle lära Dunder att söka efter cacher började jag med att helt enkelt uppmärksamma honom på när jag själv gjorde ett fynd, t.ex. när vi var ute i skogen och
letade cacher. Jag visade honom hur fantastiskt jätteroligt detta var och han fick nosa
och undersöka gömman och därefter fick han även en godis. Efter detta gick jag

Posering vid en cache kallad Dristan, som berättar historien om ruinerna av ett gammalt torp gömt
långt in i skogarna mellan Rannebergen och Gunnilse. Många cacher innehåller information om olika
lokala händelser eller liknande.

över till att själv lokalisera gömman, men inte plocka fram den. Istället skickade
jag Dunder på den med kommandot ”hitta cachen”. Det tog inte lång tid för honom
att fatta galoppen och snart lärde han sig på att kommando leta efter gömman i
utbyte mot en godbit. Notera att det kunde ha gått dagar eller rentav veckor sedan
någon mänsklig hand senast rört vid gömman, så han kunde inte spåra sig fram till
den på enbart tidigare besök.
Ibland blev det nästan till en liten tävling mellan oss två – vem skulle hitta burken
först? Ofta hade jag stor nytta av mina ögon och kunde titta efter något som stack
ut i miljön men han var snabbare än mig ett flertal gånger, inte minst när det fanns
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många potentiella gömställen att genomsöka... Till slut blev jag nästan lite ”lat”
kan man säga – om vi exempelvis befann oss i ett parti med många stenar och/eller
klippor brydde jag mig inte om att sticka in huvudet i alla sprickor för att leta utan
släppte helt enkelt den uppgiften till Dunder – han kunde snabbt avgöra på lukten om
det fanns något där eller inte. Mycket praktiskt och tidssparande!
Men Dunders häftigaste fynd vad nog ändå när vi besökte en liten grotta i Delsjöområdet. Jag fick först lyfta upp Dunder och släppa in honom i grottan för att därefter
själv klättra efter. Då var han redan i full gång med att leta och snart hittade han
gömman, ett litet PET-rör. När jag signerade loggen reagerade jag över att de senaste
loggarna var flera månader gamla, det verkade underligt. När jag läste i tidigare
loggar på nätet fick jag svaret – den första gömman hade tappats bort någonstans i
grottan och då hade man satt dit en ny istället. Det var alltså den gamla som Dunder
hade hittat, helt på egen hand, trots att ingen människa rört vid den på flera månader
överhuvudtaget. Då var jag otroligt stolt över min ”geohund” och vad han kunde
hitta med denna näsa!

Dunder bredvid en
geocache i storleksordningen ”micro”.

Dunder blev med tiden lite halvkändis bland de lokala geocacharna. Det finns fortfarande de som jag träffar på event och liknande som vet vem jag är genom att de
vet vem Dunder var. Han har också tre geocacher tillägnade honom. Nu finns tyvärr
Dunder inte kvar i livet längre, men hans minne lever fortfarande starkt kvar och
förhoppningen är att unghunden Kiwi ska ta över facklan efter honom. Det återstår
att se om hon kommer utveckla hans skarpa näsa, men om inte annat har hon väldigt
roligt när hon följer med ut i skogen och andra miljöer för att ”leta burk” med matte.
En rolig, varierande, utmanade hobby som starkt kan rekommenderas alla aktiva
hundägare som letar efter ett sätt att aktivera både sig själva och sina hundar!
Vill man veta mer om geocaching går man enklast in på http://www.geocaching.com
där man kan läsa mer och registrera sig (gratis)		
						Text & bild: Jessica Pilhede
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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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AGILIT Y PÅ ALE BK
Äntligen är våren här och grundkursen i agility startade den 16 april.
Intresset var stort bland medlemmarna så alla anmälda har tyvärr
inte fått plats. Men håll utkik på hemsidan under våren och sommaren då vi kanske kommer att ordna träningskvällar i agility som vi
gjorde i höstas.
Det känns också mycket spännande att vi fått erbjudande från
Stenungsunds BK och Kungälvs BK att vara med och anordna gemensamma träningstävlingar. Första tillfället är hos oss i Ale onsdag
22 april. Finns att läsa om detta på annan plats i Rapporten och på
hemsidan om man är intresserad av att anmäla sig.
Hälsningar från Agilitykommittén
Jonathan, Emelie och Elisabeth
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HUNDFOTOGRAFERING
Medlemserbjudande - Lördagen den 30 maj
Välkomna till kostnadsfri fotografering av din hund i samarbete med Canine Rush HB

Lördagen den 30/5 kommer Emelie och Jonathan från Canine Rush finnas till förfogande på klubben för fotografering åt våra medlemmar. Kanske önskar du föreviga en fin bild på dig och din
hund? Har din hund det där supersnygga fotgåendet som du vill fånga? Har du alltid velat ha en
häftig actionbild? Eller kanske vill man bara ha ett fint porträtt som man kan hänga på väggen? Allt
anpassas till varje ägares egna önskemål.
Bilderna kommer att publiceras på vår hemsida för beställning efter fotograferingen.
vid beställning av högupplösta bilder - Medlemspris: 100:- /st (ord. pris: 500:-/st)
Övriga beställningar och framkallningar, se vår hemsida för mer information.
http://theagilitysheltie.wix.com/caninerush
Vi kommer att ha drop in i mån av plats, men möjlighet att förboka tid för att få en garanterad plats
och slippa eventuella köer. Bokning sker på Canine Rushs hemsida.
När? 2015-05-30 Tid: 15.00 – ca 18.00 (vi kommer stanna tills dess alla har fått fotografera)
Var? Ale Brukshundsklubb Föranmälan: Boka tid för garanterad plats! (ca 15 min fotografering)
Ta med godis, hundens favoritleksak,ev. träningsutrustning och ett gott humör.
OBS. Vid eventuellt dåliga väderförhållanden kan fotograferingen byta datum. Vi kommer gå ut
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med information i god tid om detta är nödvändigt.

•

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 10–15 i Västra Frölunda

Vi har även veterinärmottagning i Gråbo:
• Tisdag 		
9.00-18.00
• Torsdag
9.00-18.00
Tel mottagningen i 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
27
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NY STUGFOGDE
Får vi äran att presentera Ale BKs nya stugfogde med assistent: Jonas med Hulk.
Här en liten presentation:
Hulk: Tjänstehund/Patrullhund sedan oktober 2014. Försvarsmaktsschäfer som jag
haft sedan han var valp. Ett storväxt energiknippe som jobbar tills man säger stopp
i både spår, genomsök och patrullering. Denna pojk kräver tålamod att hantera och
styrka att hålla tillbaka. Mycket trevlig, tjänstevillig vakthund.
Jonas: Deltidsbrandman, ungdomsarbetare samt hundförare inom Hemvärnet. Försöker lära mig så mycket om hund som det bara går. Kommer gå Hundtjänstutbildning i Gävle ett par veckor i juni vilket är en fortsättning på mitt arbete med Hulk
som tjänstehund. Ser fram mot att fortsätta lära mig träna lydnad på klubben och att
träffa många trevliga hundmänniskor.

Vad gör stugfogden?
Ansvarar för nycklar, har kontakt med kommunen ang gräsklippningen, ansvarar
för att Klippan får bensin och service, ser till att reparationer görs (inte nödvändigtvis göra själv men ser till att det bli gjort) med mera. Har regelbunden kontakt med
styrelsen via ordföranden.
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Inbjudan

Hundägarutbildning i lägerform
för ungdomsmedlemmar i
Västra distriktet
arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i Väst
När?

10-12 juli 2015

Var?

Stenungsunds Brukshundklubb

För vem?

Ungdomsmedlemmar 12-18 år i SBK Västra Distriktets lokalklubbar

Lägeravgift?

0 kronor

Reskostnader? Din klubb eller Du själv betalar reskostnaderna för lägervistelsen.
Hundar?

- Alla deltagande hundar under ett år ska 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 helst också vara vaccinerad mot parvovirus.
- Löptikar får inte delta på lägret.
- Vi kan heller inte ta emot hundar som visar aggressivitet mot andra hundar eller människor då Du
och Din hund bor och vistas tätt ihop med de andra deltagarna och deras hundar. Du måste kunna
hantera Din hund, för att undvika skador och slagsmål.

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:

PM:

Anmälan skickas via e-post till: ungdom@sbkvast.com eller via vanlig post till
Gun-Britt Johansson Hagen 124, 444 92 Jörlanda
Glöm inte att skriva in e-postadressen (om sådan finns) bl. a våra utskick för,
t ex aktuell information och PM till de som bokat och fått plats.
Alla deltagare kommer att få ett PM innan lägret. Detta PM kommer att innehålla
uppgifter om vägbeskrivning, och vad Du behöver ha med till Dig själv och hunden,
etc.

Sista anmälningsdag: 12 juni 2015
Vid frågor kontakta:

Gun-Britt Johansson 0303 524552, 0708 7397 93

Välkommen med Din anmälan!
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Årets TÄVLINGSEKIPAGE
och
årets MEST TÄVLANDE
2014
Lydnad/bruks:
Monica Henriksson & Qlura 89%
Barbro Larsson & Focuz 84%
Rallyekipage:
Marie-Louise Segvall & Joppe 90.67 %
Barbro Larsson & Focuz 76 %
Anna Frisk & Loeki 62%
Mest tävlande ekipage i rally och lydnad/bruks:
Barbro Larsson & Focuz 9 ggr
Anna Frisk & Loeki 6 ggr
Grattis allihop!

Anmälan till ungdomslägret
OBS: speciell anmälningsblankett för att anmäla sig till ungdomslägret
(se föregående sida) finns på klubbens hemsida
www.alebk.se under NYTT

18

Ale Brukshundklubb
Protokoll från årsmöte 2015-02-17
§1.

Mötets öppnande.
Ordförande Elin Carlsson öppnade.

§2.

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

§3.

Val av mötesordförande.
Mötet valde Kjell Asplund till mötesordförande.

§4.

Styrelsen anmälan om protokollförare.
Styrelsen hade anmält Elisabeth Karlsson som mötessekreterare.

§5.

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet.
Tina Wall-Karlsson och Jessica Fahlgén valdes.

§6.

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

§7.

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

§8.

Fastställande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§9.

Genomgång av:
a, styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse för 2013 inklusive rapport
om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
Kjell Asplund läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. Det tilläggs att
ICA Kvantum i Nödinge och Bergendahls Blommor i Nödinge har även sponsrat
klubben under året.
b, balans- och resultaträkning och
Kassören Lars Johansson föredrog balans- och resultaträkning.
c, revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. Allt var i god ordning.

§10.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
Mötet fastställde balans- och resultaträkning och beslutade att förra årets resultat, ett
överskott på 15 640, 26 kr överförs till kommande års räkning.

§11.

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

§12.

Genomgång av styrelsens förslag avseende:
a, mål.
Anna Frisk gick igenom målen för 2015.
b, rambudget för år 2015 samt för år 2016.
Kassör Lars Johansson gick igenom 2015 års budget och prognosen för 2016.
Se budget bilaga.
c, klubbavgift för år 2015 samt för år 2016.
Styrelsen föreslog oförändrad klubbavgift 2015 enligt följande:
Ordinarie medlem
175 kr (egentligen 180 kr)
Familjemedlem
125 kr (egentligen 130 kr)
Styrelsen föreslog höjd klubbavgift 2016 enligt följande:
Ordinarie medlem
180 kr
Familjemedlem
130 kr
d, andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för
verksamhet och ekonomi.
Inga motioner inkomna.

§13.

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

§14.

Presentation av verksamhetsplan för år 2015.
Verksamhetsplanen är lika som målen 2015.

§15.

Val av styrelsen för år 2015
a, ordförande
b, vice ordförande
c, sekreterare
d, kassör

Anna Frisk
Monica Henriksson
Jane Von Techel
Lars Johansson

1 år
1 år fyllnadsval
1 år fyllnadsval
2 år

e, övriga ledamöter
ledamot 1
ledamot 2
ledamot 3

Ann Cederlund
Barbro Larsson
Jenny Pettersson

1 år kvar
2 år
1 år fyllnadsval

f, suppleanter med tjänstgöringsordning.
suppleant 1
Ann-Charlott Tolkki
suppleant 2
Jessica Pilhede
suppleant 3
Ing-Marie Johansson

1 år fyllnadsval
2 år
1 år fyllnadsval

§16.

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

1 år
1 år
1 år
1 år

§17.

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

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

§19.

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

§20.

Genomgång av handlingar till distriktsårsmötet.
Årsmötet i distriktet är 15 mars. Styrelsen skickar representant(er).
Mötesordföranden gick igenom valberedningens förslag för Västra distriktets styrelse.
Den nya styrelsen kommer att besluta vem som kommer att gå på mötet.

§21.

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

§22.

Årets tävlingsekipage och årets mest tävlande ekipage.
Lydnad/bruks: Monica Henriksson 89% Barbro Larsson 84%
Rallyekipage:
Marie-Louise och Joppe 90.67 %
Barbro o Focuz 76 %
Anna o Loeki 62%
Mest tävlande ekipage i rally och lydnad/bruks:
Barbro Larsson 9 ggr
Anna Frisk 6 ggr
Grattis allihop!

§23.

Avtackning av styrelseledamöter och funktionärer.
Valda ordföranden för Ale BK, Anna Frisk tog över klubban och avtackningar gjordes.
Anki och Kjell tävlingskommittén för bruks och lydnad
Anna-Lena och Pia utbildningskommittén
Elin Carlsson avtackades med presentkort på Zoonet.
Evelyn Saart tackades för den goda smörgåstårtan.

§24.

Mötet avslutas.
Ordföranden Anna Frisk tackade åter för förtroendet och välkomnade den nya
styrelsen.

Nödinge den 17 februari 2015
Kjell Asplund

Elisabeth Karlsson

mötesordförande

mötessekreterare

Justeras:
Tina Wall Karlsson

Jessica Fahlgén

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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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 Brukshundklubb
MEDLEMSMÖTE den 5 maj 2015 19:30
1. Bruks och IPO SM 26-28 augusti 2016 i Borås, Ryda Sportfält,
Joakim Lilja, GMBK. Fattas en person till styrgruppen. Letar
sponsorer. Behövs duktiga tävlingledare. Han vill att vi i klubben
som medlemmar själva funderar på om eller vad man kan tänka
sig att hjälpa till med. Eller som klubb tillsammans ta ansvar för ett
område, antingen:
• invigningen, 3-4 personer, fixa talare, orkester osv.
• Kamratfest/after-dog, 4-6 personer, lokal, mat, band
• Bankett, 4-6 personer, samma som ovan
• Intendentur, 6-10 pernsoner, servering
Anmäl till facebooksida eller följande mailadress: smvastra2016@
gmail.com

2. Sökes: funktionärer till Ale BKs lydnadstävling den 14/6. Köket,
parkeringsvakt, löpare,

3. Klubben behöver nya tävlingssekreterare, tävlingsledare i lydnad.
4. Monica Henriksson föreslår appell-tävling på ängsmark 2016.
Kollar upp Krokstorp som plats.

5. Lägga ut information om fuktionärsroller på www.alebk.se så som
SBK Göteborgsavd (Kallebäck) gjort (vi tittar på deras sida med
beskrivningar av funktionärsuppgifter)
6. Det planeras en ny prova-på-agility-kväll.

7. Veckorna 26-30 i sommar behövs det några som klipper gräset.
8. Monica har ett särskilt ansvar för appell-planen. De som tränar
agility kan använda den del av appellplanen som går fram till
belysningsstolpen närmast agilityplanen.
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9. Klubben är avstängd för gräsklippning måndagar kl 9:30-14:30.
En skylt skall ordnas med information om att det är stängt och till
vilket klockslag klubben är stängd.

10. Vi pratar om Ale BKs rastningsrunda. En privatperson äger den
del av marken, Anna Frisk ska ta kontakt med den personen. Bron
behöver rustas upp i framtiden (börjar ruttna och halt vid regn).
11. Vi röstar på de västar som finns i klubbstugan. Monica kollar upp
pris på Gappay och Bende. Jane o Anna fortsätter kontakten med
Arraks återförsäljare Marianne.
Bende 7 röster
Arrak 11 röster
Gappay 9 röster
Alla tre modellerna erbjuds medlemmarna.
					Jane antecknade

VÄLKOMNA PÅ

RINGTRÄNING
Praktisk träning utomhus på klubben med hantering,
tandvisning och uppställning.
Fredag 29 maj kl 18:00 (Anki & Kjell leder)
Drop-in, kostnad: 20 kr
Fikaförsäljning
Ingen föranmälan
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FUNKTIONÄRER SÖKES TILL

INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Ale BK behöver pengar för att dränera agilityplanen. Ett sätt att få in
extra pengar är att arrangera en inofficiell utställning i år igen.
Utställningen planeras till den 30 augusti på Jennylunds idrottplats,
Bohus. Det behövs allt från parkeringsvakter till inropare och några som
steker hamburgare, även hjälp att förbereda kvällen innan. Alla händer
behövs!
Anmäl dig till Ann-Charlott Tolkki på suppleant1@alebk.se
eller på tel 0733-143035

KURSLEDARTRÄFF

1 juni kl 19.00
För instruktörer, medhjälpare och andra som är intresserade och
involverade i kursverksamheten på klubben. Anmäl till Elin om du
kommer senast den 29 maj. Maila till utbildning@alebk.se

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: ordforande@alebk.se
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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 slutet av juni. Manusstopp 15 juni. Har du material som
texter och bilder, sänd dem till Anna, e-post: ordforande@alebk.se
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