Rapporten

Ale Brukshundklubbs medlemstidning, Nr 3, nov 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 ca 220 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:
Jane Linné med Hubbe.
Foto: Jessica Pilhede.

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.
Gå med i FaceBookgruppen
Ale brukshundklubb

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 Linné
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
Jane Linné 0735-121220
Jessica Pilhede 070-302 88 56
webmaster@alebk.se

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

Kökskommittén
Anna Frisk (sk) 0723-294717
koket@alebk.se
Soili Löfgren 0703-172500
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 alla medlemmar!
Jag vill börja med attt tacka alla som har gjort sommaren och hösten till en
härlig tid på klubben med alla aktiviteter som kurser, tävlingar, träningstävlingar, öppna träningar, medlemsmöten osv, och inte minst Kamratmästerskapet
den 10 oktober, som var en minnesvärd dag som vi får anledning att minnas
ännu mer i nästa nummer av Rapporten, då vi även kommer att få resultaten
och en text av arbetsgruppen (Barbro, Jane och Jessica) och tillgång till massor
av bilder som de har laddat upp i en DropBox (268 st närmare bestämt!) varav
en del av dem finns på klubbens FaceBook-sida redan. Ser fram emot det!
Stort tack till alla som ställt upp och arrangerat och fixat, hållt kurser i ur och
skur, städat klubbstugan o toan, bakat kaffebröd, klippt gräset, lagat klipparen,
trimmat gräs, slagit ner stolpar, tömt hundbajs(brev)lådor, jagat stulna soptunnor, fixat med hemsidan, städat förrådet, you name it... men inte minst alla som
deltagit i kurserna och aktiviteterna, utan er, ingen klubb! Det som känns allra
bäst är att ni väljer att komma tillbaka och gå flera kurser, bättre betyg kan man
inte få som klubb. Av de 36 klubbarna i Västra distriktet har Ale BK och Marks
BK ökat sitt medlemsantal under 2014, alla andra klubbar har minskat. Under
2015 har vår klubb fått ännu fler medlemmar, sista september var det 220 st! så
många medlemmar har det inte varit på många år.
Nu lackar det mot Jul, och nästa nummer av Rapporten kommer i december, då
även med kallelsen till årsmötet som blir söndag 7 februari kl 17, skriv upp!
							Anna Frisk
							
Ordförande / redaktör
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KURSLEDARTRÄFF
måndagen den 7/12, kl 19.00 i klubbstugan.
Är du intresserad av att vara medhjälpare på kurs eller på annat sätt
hjälpa klubbens kursverksamhet framåt? Varmt välkommen!
Vi kommer att gå igenom höstens kurser och planera inför våren 2016.
Anmäl till Elin senast den 4/12 på utbildning@alebk.se

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

KOPIATOR SÖKES
Klubbens kopiator är trött, trasslar sig och har bara lite svärta kvar att
ge. Dessutom tar den för mycket plats. Har du en kopiator som du inte
behöver eller vet någon annan som har, maila till ordforande@alebk.se

VALBEREDNINGEN
Elisabeth Karlsson (sammmankallande), Birgitta Elgh och Anita
Graneström är klubbens valberedning och har redan börjat arbeta. De
är på jakt efter dig som vill engagera dig i styrelsearbetet, så om du är
intresserad, kontakta Elisabeth på 0702-370266 eller maila till
valberedning@alebk.se
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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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KLUBBENS TÄVLINGAR 2016
Anmäl dig till tävlingarna i lydnad/bruks!
Fyra tävlingar ska klubben ro iland nästa år! Det blir tre lydnadstävlingar
och en brukstävling. Det var ett par år sedan som klubben anornade en
brukstävling i spår appellklass, då hade vi åtta spår. Vi hoppas på att vi
kan ha lika många, men det beror på om det kommer att anmäla sig medlemmar som vill vara spårläggare, utan er, ingen tävling!

Följande datum är det tävlingar 2016:
23/4 lydnadsklass 1-2
18/6 Lydnadsklass 1-elit
18/9 Brukstävling - spår appellklass
23/10 lydnadsklass 1-2
Anmäler sig gör man på
www.sbktavling.se
Vill du vara spårläggare och/eller annan funktionär? hör av dig till
Erika Bengtsson på e-post: tavling@alebk.se
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SBK-info
SBK-info är Svenska Brukshundklubbens månadsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar. Här hittar du värdefull information att ta del av .
SBK-info hittar du alltid här:
http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo
Ett axplock:
Brukshundklubben erbjuder utbildningar i Nose Work
Höjd medlemsavgift för Svensk Hundungdom
Ny policy för medlemskultur - stöd för klubbar
Samarbete med försäkringsbolag upphör vid årsskiftet

Service- och signalhundar
Svenska Brukshundklubben har fått uppdrag från myndigheten för delaktighet (MFD) att bli stödfunktion för service- och signalhundar i Sverige
från och med 1 januari 2016. Stödfunktionen innebär att kvalitetssäkra
verksamheten genom att certifiera instruktörer med jämn fördelning över
landet, skapa regelverk för tester samt genomföra examinationer, lämplighetstester och årsprov.

Internationella lydnadsregler
Införandet av internationella lydnadsregler from 1 januari 2017 väcker
frågor och ovisshet hos de tävlande i Sverige och en skrivelse med
namnunderskrifter har gjorts till SBK.
För att bemöta den oro som många känner och förtydliga hur regelförslaget tillkommit väljer Svenska Brukshundklubben att publicera förbundsstyrelsens svar på skrivelsen.
Läs skrivelsen och svaret på SBKs hemsida, och andra nyheter, som t ex
att Mondioring blir officiell tävlingsgren från 2017-01-01, se
http://www.brukshundklubben.se/
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Klubben bjuder på fika
Välkomna!
Bra om du föranmäler dig till Jane på
e-post:
sekreterare@alebk.se
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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 torrfoder, även på Arrak outdoor
fritidskläder, 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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INOFFICIELLA UTSTÄLLNINGEN
För andra året i rad arrangerade Ale Brukshundklubb en inofficiell
hundutställning i Jennylund. Antalet deltagande hundar med familjer
var aningen större än förra året, närmare 180 stycken. Även i år så lyste
solen på Jennylunds idrottsplats och på alla glada utställare och hundar,
och de tre domarna Carina Johansson, Johan Sandström och Peter van
der Steen dömde ca 60 hundar vardera, och turades sedan om att döma i
Best in Show finalen för valpar 4-6 månader, 6-9 månader, juniorer och
veteraner. De hundar mellan 15 månader och 8 år som vann i sin ras deltog först i gruppfinaler, sedan hjälptes de tre domarna åt att döma fram
de som placerade sig som Best in Show 1-4.
Den som blev BIS 1 var även i år en mops (dock inte samma som förra
året) Troppola United Colour var namnet och den lyckliga ägaren var
Anne Einarsen från Skepplanda.

De tre domarna utsåg
gemensamt mopstiken
Troppola United Colour till
”Ale vackraste hund”, Best
in Show 1. Ägare: Anne Einarsen, Skepplanda. Foto:
Ale Brukshundklubb.

Barn med hund vanns av Linnéa Dahlgren med toypudeln Leia (Fidelings Amazing Dot Net). De resterande sex barnen blev gemensamt tvåa
och alla fick en fin rosett och en hundleksak var. Nytt för i år var täv13

lingen ”Ales gladaste hund” där hela 19 ekipage ställde upp. Kriterierna
var svansviftningar, hopp och skutt och hur glada de var när de hälsade
på domarna. De tre domarna enades till slut om att ge titeln till en pigg
borderterrierdam vid namn Wera (Alicemor April Snow), från Lilla Edet
var gladast och skuttade högsta av alla, trots sina 10,5 år. Ägaren Monica
Skoglund blev extra glad då Wera även blev Best in Show-veteran.
Bohus IF lånade frikostigt ut
både sin klubbstuga och den
fina gräsplanen så att utställningen kunde genomföras,
något som vi är väldigt tacksamma för. På den nya verandan
utanför klubbstugan såldes det
kaffe med hembakt och utanför
grillades det hamburgare och
korv.
Ale Brukshundklubb tackar ALLA Ale gladaste hund” kommer från Lilla Edet,
tioåriga Wera, en border terrier som ägs av
som bidragit till utställningen
Monica Skoglund. Foto: Ale Brukshundklubb.
genom allt ideellt arbete, både från
medlemmar och icke medlemmar, allt från planering till genomförande,
bakning av kaffebröd m m. Tack för gåvor till prisborden och lotterierna:
Colorama Alvängen, Doberice, Firmahunden/Arrak Outdoor, Hundkonsult
i Väst/Monica Henriksson, Husdjurshälsan/Maths Lindberg, Kärcher,
ZooNet. Sponsring av olika slag: Hill’s Pet Nutrition för påsarna med
smakprover och en godisburk till alla tävlande, och stora säcker med
hundfoder till de som placerade sig i varje grupp, och till BIS-vinnande
hundar. ICA Kvantum, Ale Torg, för rabatterad mat och dricka. Länkhemmet Hvidehus, Sollebrunn, för inköp. Bergendahls blommor, Älvängen,
för gåvor till domarna. Alla intäkter går till dräneringen av Ale BKs
agilityplan! På klubbens hemsida HÄR finns resultat och bilder för de som
vill se alla fina hundar!
					
Utställningkommittén
					Jenny, Anita, Pia, Lotta, Anna
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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
15

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

Arrak Outdoor på ZooNet

Nu kan vi medlemmar köpa Arrak Outdoors
hela sortiment på ZooNet Ale Torg och få
10% rabatt, på en del plagg ännu mera rabatt.
Visa ditt medlemskort!

Beställ klubbkläder

Du som missade att beställa klubbvästen,
Arrak Outdoors Acadia, har möjlighet att
göra det nu istället (västen har även kommit
i blått) och det finns nu möjlighet att beställa
jackor och andra kläder (plagg som det går att
trycka på) och få klubbens och ZooNets loggor på och på det sättet inte bara göra reklam
för klubben och vår huvudsponsor, utan även
spara lite pengar, då vi räknar med att kunna
pressa priset rejält. Gå in på Zoonet och prova
ut storlek, gå sedan in på hemsidan och fyll i
ett formulär där du anger namn, plagg, storlek
osv. Priserna beror lite på hur många som beställer, och det måste vara minst 10-15 plagg för att Arrak ska trycka loggorna.
Ett riktmärke: Priset för västen med klubbens logga och med en liten logga från
ZooNet nertill på baksidan gick förra gången på 500 kr (ordinarie pris 799 kr),
och vi räknar med något liknande denna gången. Du kan läsa mer om västen
HÄR.

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 ordförande.
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UPPDRAG: DISTRIKTSSTYRELSE 2016!
Redan nu är valberedningen igång för att skaka fram bästa tänkbara
kandidater till Västra distriktets styrelse, som väljs av årsmötet i början av
nästa år. Och vi behöver klubbarnas hjälp för att lyckas med det. Dessa
funktioner ska väljas:
? Ordförande (1 år)
? Vice ordförande (1 år)
? Två suppleanter (2 år)
? En suppleant (1 år)
Varför angår distriktets valberedning mig?
Det är vi medlemmar som ÄR Svenska Brukshundklubben. Allt utgår från
oss medlemmar, både möjligheter och ansvar på lokal, regional och nationell nivå. Distriktet är till för att stötta klubbarna, och för att vara förbindelselänk till den nationella nivån där många tunga beslut fattas. Därför angår
valberedningens arbete dig och därför är alla medlemmar viktiga för att få
fram bra folk till distriktets styrelse.
Utan distrikt får vi inga domare till tävlingarna, eller instruktörer till våra
kurser. Utan distriktet får vi ingen samordning av tävlingar eller utbildningar.
Och vi hade heller inte fått SM i Bruks och IPO 2016 – det är nämligen hela
Västra distriktet som fått äran att arrangera det.
Vi som sitter i valberedningen behöver er hjälp och era åsikter. Hur vill ni att
distriktet ska arbeta framöver? Vad saknar ni och vad hoppas ni mer på?
Allt det kan ni påverka genom att ge oss er in put! Vem/vilka från er klubb,
eller någon annan, skulle vara bra att ha i distriktsstyrelsen?
Varför finns distriktet?
Distriktets största uppgift är att stödja lokalklubbarna men också att vara
plattform för val av representanter till förbundsnivå. Man kan säga att
distriktet är en serviceorganisation för de lokala lubbarna och fungerar som
länk mellan de lokala klubbarna och SBK nationellt.
Vad gör distriktet?
Distriktet har bland annat följande uppgifter;
- Utbildning och vidareutbildning av instruktörer
- Utbildning och vidareutbildning av domare och funktionärer
- Ansöker och samordnar tävlingar och utställningar
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- Hanterar skyddslicenser och skyddsteoriutbildningar
- Val av representanter till kongressen
- Bearbetar regelrevideringsförslag
Hur styrs distriktet?
Högsta beslutande organ på distriktsnivå är distriktsmötet. En gång per år
ska distriktet ha årsmöte och där väljs distriktsstyrelsen. Valberedningen
ska ta fram förslag på medlemmar som kan ta plats i distriktsstyrelsen
2016!
Vad får jag ut av att sitta i distriktsstyrelsen?
Du får en helhetssyn över all verksamhet i brukshundklubben. Du får
inblick i regelrevideringar, utbildningsupplägg och nya tankar om hundträning och – tävling. Du kan påverka hur vi ska ha det framöver i Brukshundklubben och hur tävlingsgrenarna utvecklas. Du får en chans att knyta
kontakter med inflytelserika och kunniga hundmänniskor med lång erfarenhet. Och inte minst – du gör en stor insats för din klubb och för din organisation!
ÄR DU INTRESSERAD AV ATT JOBBA PÅ DISTRIKTSNIVÅ? ELLER
KÄNNER DU NÅGON SOM SKULLE PASSA?
Kontakta undertecknade för att lämna synpunkter till valberedningen och/
eller för att lämna förslag på lämpliga personer till distriktsstyrelseuppdrag.
Tveka inte – hör av dig!
Sabina Björk (sammankallande)
Mob. 070-380 37 79
Sabinita_bjork@hotmail.com
Eleonor Lindahl
Mob. 070-373 52 70
eleonor.lindahl@telia.com
Anna-Carin Andersson
anna-carin.andersson@gu.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 torrfoder, även kläder, 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 december. Har du material som
texter och bilder, sänd dem till Anna, e-post: ordforande@alebk.se

ALEPILEN 2015

Grattis Jessica Pilhede som med sin Australia Shepheard Kiwi vann årets
”Alepilen” i samband med KM:et den 10 oktober. Här med vandringspriset.

