Rapporten

Ale Brukshundklubbs medlemstidning, Nr 2, juli 2015

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 nästan 200 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:
Anna Frisk
Redaktör:
Anna Frisk (0723 294717)
redaktor@alebk.se
Utgivningsplan 2015
Nr Manusstopp Utkommer
1   20 febr	  april
2   20 maj	  mitten juni
3   20 aug	  mitten sept
4   20 nov	  mitten dec
Omslagsbild:
Wenlisa’s On Cloud Nine,
”Storm”. Australian Shepherd.
Ägare & 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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Vet du någon medlem som inte får
Rapporten?
Kontakta redaktören.

www.alebk.se
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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
Jessica Fahgén 070-2333937

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 när värmen plötsligt försvann och semestern infann sig så kan en dag vid
datorn vara på sin plats. Rapporten behöver sändas ut till er medlemmar.
Höstens kursutbud ligger på hemsidan och det är bara attt anmäla sig om det
finns någon kurs som passar. Eventuellt kan det tillkomma någon kurs, men i
skrivande stund är det inte klart. Det är mycket pusslande för att inte kurser ska
krocka med andra aktiviteter, speciellt valparna på kurs ska inte behöva ha så
mycket annat som distraherar, så vi jobbar på att hitta nya datum för den planerade unghundskursen som fanns på hemsidan i en dag och sedan försvann. Den
kommer alltså tillbaka, men med nya datum, då det blev en jättekrock med tre
kurser samma veckodag, i alla fall en kurs för mycket!
Valpar behöver mycket träning i olika miljöer och med många främmande
personer som tar i dem och tittar på tänder, känner igenom kroppen osv. Ett jättebra tillfälle till träning blir det på klubbens egen inofficiella utställning den 30
augusti på Jennylunds idrottsplats.
Ni som tävlar eller tränar inför att starta på tävling, passa på att anmäla till
någon av de träningstävlingar som erbjuds i sommar, ett väldigt fint initiativ
som Elin Carlsson på vår klubb har varit med att starta upp. Barbro har även
skrivit en artikel om just hur man tränar inför tävling, inspirerad av en kurs som
hon deltagit i.
På onsdag är det städdag, hoppas att vi ses då så många som möjligt!
Ha en skön sommar!
Anna Frisk
Ordförande / redaktör
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GRÄSKLIPPNING
OBS: Klubben avstäng måndagar kl 9.30-14.30!

På måndagar 9:30-14:30 hänger det en avspärrning vid infarten till
klubben. Detta för att AME är på där och klipper gräset
(OBS: uppehåll v 26-30, då klipper medlemmar själva)

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 när ni brukar ses, hur många ni är, och vem som kan vara kontaktperson i gruppen, så sänder ordförande in uppgifterna till
Studiefrämjandet. Maila till ordforande@alebk.se

HÖSTENS KURSER
Nu finns information om kurserna och möjlighet till anmälan (förutom
agilityn). Anmäl på kurssidan! se www.alebk.se
Agility fortsättningskurs startar efter sommaren
INFO O DATUM KOMMER INOM KORT!
Det kan tillkomma ytterligare kurser, det planeras en unghundskurs
men datumen är ännu ej satta.

NY KOD AGILIT YBODEN
Tyvärr har det försvunit saker ut Agilityboden.
Koden är personlig och får INTE lämnas vidare.
För att få koden måste du vara medlem.
Kontakta Elisabeth: 0702 37 02 66
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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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TRÄNINGSTÄVLINGAR
Tillfällen att träningstävla lydnad/bruks
Sju klubbar runt omkring Göteborg har inlett ett samarbete om att organisera
träningstävlingar för varandra. Dessa klubbar är SBK-Gbg-avd., Kungälv BK, Ale
BK, Torslanda-Öckerö BK, Partille BK, Angered BK och Lerum BK. Varje klubb
kommer att arrangera en träningstävling var för de andra klubbarna. D.v.s att under
detta tillfälle så deltar inte klubbens egna medlemmar utan hjälper istället till att
vara funktionärer.

Det betyder att du som medlem i Ale BK har chans att åka till närliggande klubbar
för att träningstävla i tävlingslik miljö.
Varje klubb bestämmer själva hur många anmälningar de tar emot och det är först
till kvarn som gäller. Kostnad 50:-/tillfälle.
Mer information om anmälan läggs ut på respektives klubb hemsida & fb. Är du
intresserad, håll utkik och gå in och anmäl dig!
Följande datum gäller:
* 23/6 - Kungälv BK
* 7/7 - Lerum BK
* 20/7 - Torslanda-Öckerö BK
* 15/8 - SBK-Gbg-avd
*19/8 - Partille BK
* 26/8 - Angered BK
* 19/9 - Ale BK
Mer information kring anmälan för Ale BK:s träningstävling 19/9 kommer senare...
Vill du vara funktionär så hör av dig till Erika Bengtsson på e-post:
tavling@alebk.se
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MENTAL TRÄNING /
PRESENTATIONSPSYKOLOGI
Ja sådana här kurser får man också gå om man vill komma någon vart. Jag har varit
hos en kvinna som är väldigt duktig på det här, hon heter Heléne Lindström och
håller till lite utanför Mjölby.
Vi tränade inte mycket moment men vi pratade mycket om förutsättningar för
hunden både i vår träning och tävling. Att man skall försöka träna så det inte blir
sådana stora skillnader på träning och tävling.
Jag fick nästan lite tårar i ögonen när vi satt där och
lyssnade och jag tänkte på Focuz. Det är inte alltid
förutsättningarna har varit så bra för den killen.
När jag tränar tar jag ut min väska går ner på plan
med både hund och rekvisita. Binder upp han i bästa
fall eller så får han gå omkring och lukta medans jag
riggar upp det som skall vara på planen. Tar min hund
och ställer upp och säger fot. Hmm.
Ja så här ser det nog ut för många. Så här tänker
Heléne lite.
När börjar egentligen träningen? Då vi tar ut hunden ur bilen? Då vi
värmer upp utanför planen? Då vi går in på planen? Då vi plockat fram
alla koner och apporter och ropar på vår hund som legat utanför och
väntat? Då vi säger ”fot”? Vet hunden exakt när den är i träning och
inte? När får hunden träningstanke och hur ger vi den det?
Vad gör hunden då vi pausar i träningen? Är den kvar i träningstanke?
I så fall, är det bra eller mindre bra för just den hunden? Har hunden
lätt att behålla sitt engagemang även efter en paus eller måste vi ”jobba
upp den” igen? Vad tänker hunden på efter en avslutad uppgift?
Har hunden lätt att växla tanke? Har den lätt att bli kvar i en och samma
tanke en längre tid? Låser den sig gärna i en speciell tanke?
Hur ser jag som förare ut då träningen flyter på bra? Kroppsspråk, mimik, röstläge mm. Hur ser jag ut då det strular till sig? Ger jag hunden
dubbla budskap (munnen säger en sak, kroppsspråket en annan)?
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Redan här får jag mig en tankeställare. Men hur skall jag tänka då? Några exempel:
- Att bli mer tävlingsmässig i min träning och även i uppvärmningen. Det kan
t e x innebära att jag tar med en transport och en tävlingsmässig uppställning
innan jag gör ett moment eller del av moment. Försöka att ofta visualisera att
jag är på tävling då vi tränar.
- Planera och utvärdera mina träningspass
- Att jag inte står och pratar med en kompis på planen och min hund får gå hur
den vill. Lägga hunden ner eller binda upp den då vi pratar.
- Tala om för mina träningskamrater vad jag tränar på och vad dom ska titta på.
- Vill jag bli avbruten i min träning?
Sen var det lite prat om att ta tillvara på hundens personlighet.
Lyfta fram just min hunds personlighet och styrkor.
Ja det var en mycket lärorik helg. Går inte att skriva ner allt men vill ändå dela
med mig lite för jag tycker det är viktigt att förstå det är inte bara till att träna och
kräva massor av våra små liv som inte har bett om att få tävla.
Borde kanske ha börjat här med min första tävlingshund och sen lärt in momenten.
Men bättre sent än aldrig.
Tänk ju mer man lär sig desto tydligare blir det hur lite man kan.
Visst är det härligt att träna hund!
Vid pennan
Barbro
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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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INOFFICIELL UTSTÄLLNING
Nu är det dags igen, och vi hoppas att det blir en lika
härlig dag som förra gången. Vi har återigen bokat fina
Jennylunds idrottsplats i Bohus, och det blir söndagen
den 30 augusti.
Den här gången kommer det att vara fyra klasser:
- Valpar 4-6 månader
- Valpar 6-9 månader
- Juniorer 9-15 månader
- Veteraner fr 8 år
Vi kommer även att kora ”Ales gladaste hund”, och det
blir möjlighet att anmäla till barn med hund igen.
Mer information och länk till anmälan finns på denna
sida:
http://www.alebk.se/tävling/utställning-6944903
(längst ner på den sidan finns även en länk till mängder
av bilder från förra årets utställning)
Välkomna att anmäla!
Hjälp gärna till att sprida denna info till era vänner som
har valpar/unghundar som behöver utställningsrutin.
Det behövs även fler funktionärer, anmäl er till
Ann-Charlott Tolkki på suppleant1@alebk.se
eller på tel 0733-143035.
Det kommer att bli en träff för alla funktionärer i andra
halvan av augusti.
Hälsningar från utställningkommittén
Jenny, Anita, Pia, Lotta, Anna
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STÄDDAG

Onsdag 8 juli kl 17:00
Kom och gå när det passar dig.
Vi fixar främst utomhus.
Ta med trimmer, röjsåg, sekatör eller andra trädgårdsredskap
om du har så städar vi ordentligt.
Det finns en del grejor som skottkärra och räfsor.
Bland annat behövs
Plocka skräp
Trimma runt parkeringen, i slänterna, runt klubbstugan
Röja runt träningsplanerna
Har någon blomplantor typ krasse över så vore det toppen
att få lite nya blommor i cementringen utanför stugan och
i balkonglådan.
Klubben bjuder på fika: smörgåsar och något gott till kaffet
Välkomna!
Bra om du föranmäler dig till Jane på e-post:
sekreterare@alebk.se
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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 10–15 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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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 ibland träffas. 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.
Kontakt: Anki Mossberg.
Rallybrudar Ale BK
För de som tränar och tävlar rallylydnad i Ale BK. Kontakt: Jane von
Techel eller Anna Frisk.
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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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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

Beställ klubbväst

På medlemsmötet den 5 maj röstades det
fram en klubbväst, Arrak Outdoors Acadia,
och det fanns möjlighet att prova olika storlekar för ett par veckor sedan. Priset med en
liten logga från ZooNet nertill på baksidan
blir 500 kr.
Du kan läsa mer om västen HÄR.
Det är nu beställt 18 västar till lika många
medlemmar, men om du missade att beställa kan du hänga på om du snabbar dig.
Skriv till sekreterare@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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Värdegrund – Kärnvärden • Svenska Brukshundklubben
SBK är en öppen, demokratisk organisation utan partipolitiska och religiösa kopplingar. Vi i SBK delar
den grundläggande tanken om alla människors lika värde.
Som medlemmar i en demokratisk organisation kan vi ha olika åsikter, men som människor visar vi
respekt och omsorg om varandra. Vi motverkar alla former av diskriminering och kränkande
beteende.
Våra kärnvärden – Samhörighet, Behov, Kompetens – är tre minnesord som lyfter fram några
centrala värden som ska prägla SBK, nu och i framtiden. Kärnvärdena säger inte allt, och är ingen
lagtext. De vägleder till samtal och tankar om hur vi agerar och bemöter varandra. Det är alltid i
vardagen – i klubben, på kursen, på mötet – som våra värderingar prövas i praktiken.
Kärnvärdena utgår från det faktum att SBK:s identitet avgörs både av vad vi erbjuder och hur vi gör
det. Som aktiva hundägare vet vi att goda relationer är en nyckel till glädje och framgång. Vi vill att
SBK även i framtiden ska bygga på goda relationer, öppenhet och gemenskap.

Samhörighet
I samhörighet formar vi SBK till en framgångsrik organisation.
Vi delar en grundläggande samsyn på hund och människa, där okränkbarhet, värdighet och respekt är
nyckelord.
Samhörigheten mellan alla oss i SBK bidrar till ett rikare, aktivare liv och till att fler vill komma till oss.

Behov
I SBK är vi lyhörda för människors behov.
Människors behov varierar – och i SBK ska det finnas plats och utrymme för olika människor, med
skiftande behov.
Som demokratisk organisation är medlemmarnas behov av avgörande betydelse. Gemensamt tar vi
ansvar för SBK:s utveckling.
Vi öppnar oss mot hela samhället, och strävar efter att möta de behov och förväntningar som ställs
på oss. Vi bidrar aktivt till samverkan med andra och tar samhällsansvar.

Kompetens
Kompetens vägleder SBK in i framtiden.
Vi är aktiva hundägare i en föränderlig värld.
Genom att öka kompetensen inom alla våra kärnområden – kynologi, hundägarskap,
föreningsutveckling, demokrati – utvecklas vi och gör oss attraktiva, för nya hundägare och i
samhället i stort.

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

KAMRATMÄSTERSKAP

2015

Datum: Lördag 10 oktober 2015
Tid: 10:00
Plats: Ale Brukshundklubb
Grenar: Rallylydnad, Lydnad, Brukslydnad, Agility
samt Alepilen
Sista anmälningsdatum: 15 september
Kamratmästerskapet kommer att bestå av lag som vi
tillsammans tar ut på KM-dagen.
Alla är välkomna att starta, oavsett tidigare
tävlingserfarenhet.
Hunden måste vara över ett år gammal.
Du skall vara medlem i Ale BK.
VÄLKOMNA!
Du anmäler dig via hemsidan HÄR
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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 15 augusti. Har du material som
texter och bilder, sänd dem till Anna, e-post: ordforande@alebk.se

GLAD SOMMAR!!!

VI SES PÅ KLUBBEN!!!

