Rapporten

Ale Brukshundklubbs medlemstidning, Nr 4, dec 2015

Gott Nytt År!
Kallelse till årsmöte 7 februari 2016

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 2016
Nr Manusstopp Utkommer
1  20 febr	 mars
2   20 maj	  mitten juni
3   20 aug	  mitten sept
4   20 nov	  mitten dec
Omslagsbild:
Kiwi (Ruby Passion’s Take A
Chance On Me) Ägare och foto:
Jessica Pihede

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

Så har det gått ett år igen, och dags att summera vad som har skett på Ale BK under 2015. I arbetet med att skriva ihop en årsberättelse (som jag och styrelsen för
övrigt inte behöver göra helt själva då kommittéerna sänt in texter) så slås jag över
hur mycket som har gjorts under året. Och jag tänker på allt ideellt arbete som
läggs ner som gör att vi kan erbjuda kurser och träffar, föreläsningar, träningar av
olika slag och på hur det arbetet är oersättligt. Utan er som lägger ner av er värdefulla privata tid som ni skulle kunna använda för egna aktiviteter och träningstid
med era hundar skulle klubben inte existera. Det är er dyrbara tid som ni ger till
oss andra som resulterar i denna väl fungerande klubb, där alla trivs.
Jag hoppas att alla förstår hur klubben är uppbyggd, att det är vi själva tillsammans som skapar förutsättningarna, så kom med du också i gemenskapen, häng på
när det är någon aktivitet på gång, tveka inte!
En rolig sak som har hänt under senhösten är att entrén har handikappanpassats, något som klubben ansökte om och fick extra bidrag av Ale kommun för att
göra. Vi fick 50 000 kr som skulle bekosta både ombyggnad av entré och toalett,
men det fick bli enbart en ramp på framsidan klubbstugan, mer än så räckte inte
pengarna. Men vi kan förhoppningsvis söka mera pengar i framtiden för att bygga
ut toaletten. Rampen blev jättefin, och nu kan både hundar och människor på ett
enkelt sätt ta sig upp på verandan. Perfekt även för de små valparna, och när det
ska transporteras grejer in till klubbstugan. Elskåpet satt lite dumt till för passage
på rampen så det har flyttats till ett bättre ställe, och belysningen på verandan har
förstärkts, så nu är allt tipp-topp!
I det här numret finns det med kallelsen till årsmötet som blir söndagen den 7
februari kl 17. Evelyn har lovat göra sin goda smörgåstårta, och som vanligt blir
det lotteri, superfina vinster utlovas! Vi ses väl? Välkommen!
							Anna Frisk
							
Ordförande / redaktör
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Kallelse till
ALE BK:s ÅRSMÖTE
Alla medlemmar hälsas välkomna

Söndagen den 7 februari 2016 kl 17.00
i klubbstugan, Lindåsen, Nödinge
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på
hemsidan senast sju dagar innan mötet. Det kommer även att göras ett
medlemsutskick senast sju dagar innan mötet som påminnnelse.
Anmäl dig
senast onsdag 3 februari, eftersom klubben
bjuder på kaffe och Evelyns hemgjorda smörgåstårta!
Anmälan sänds till sekreterare Jane Linné på e-post
sekreterare@alebk.se
eller via SMS till 0735-121220
På mötet koras även 2015 års tävlingsekipage i lydnad/bruks/agility/
rallylydnad, dessutom årets mest tävlande ekipage.
Lotteri med fina priser!

Välkomna!
PS: det behövs fler priser till lotteriet, hör av dig till
ordforande@alebk.se
om du har något att skänka (senast 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

8

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 arrangerade 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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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?
OBS!!! FRAM TILL 31/12 HAR VI 20%
RABATT PÅ ARRAK OUTDOORS
HELA SORTIMENT!
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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KamratMästerskapet
Hej alla glada medlemmar! Under ett styrelsemöte i våras så kom idén
om ett KM upp. Klubben har försökt innan men på senare år har anmälningarna varit i princip obefintliga. Men vi var tre stycken som tyckte att
ett försök var väl värt. En så bra klubb som Ale BK ska helt enkelt ha ett
KM.
Jag, Barbro Larsson och Jessica Pilhede bildade en KM-grupp. Och
vi planerade, och planerade, och planerade. Vi kom tidigt fram till att ett
vanligt KM var uteslutet – medlemmar vågar inte vara med. Vilt gissat
har klubben runt 10-15 ekipage som är ute och aktivt tävlar officiellt.
Men alla andra då? Det är ju de andra vi vill få med allra helst. De som
tränar i mörkret och av olika anledningar inte vågar eller vill exponera
sig.
Vår huvuduppgift och vårt mål blev således att utforma ett KM som
gemene man skulle våga delta i. Men en lagtävling då? Det borde ju
avdramatisera det hela. Så fick det bli.
Sen var det nästa problem: bara ordet ”klubbmästerskap” i sig självt
skrämmer modet ur de flesta. Kan det heta nåt annat på ”K” undrade jag.
KamratMästerskap föreslog Barbro. Perfekt!
Men nu tänker jag hoppa väldigt långt i händelseförloppet, jag tror
det är roligare för dig att läsa om jag helt sonika redogör för hur dagen
fortlöpte!
Morgonen den 10 oktober så samlades ett gäng morgonpigga funktionärer och gjorde iordning samtliga banor, vilka beskrivs senare. Deltagarna dök upp och samlades utanför klubbstugan. Det var underbart att
få stå där som initiativtagare och beskåda alla människor som avvarade
en värdefull lördag. Lagen lottades ut, 5 lag med fyra ekipage i varje.
Sedan gick vi alla ner till rallybanan, där Britt från Stenungsunds Brukshundklubb stod och väntade. Hon skulle vara vår rallydomare för dagen.
Då flera deltagare aldrig ens sett rallylydnad förr så visade hon tydligt
hela banan, både utan hund och med sin egna fyrbenta kompanjon Toci.
När alla kände sig tillräckligt säkra på vad som förväntades av dem
så begav vi oss alla ner till lydnadsbanan. Där stod en annan domare,
Carina, även hon från Stenungsunds BK, och väntade. Britt och Toci
fick även demonstrera hur lydnadsmomenten gick till. Det var en väldig
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Fler fina bilder från KM:et finns på www.alebk.se under Tävlingar

lyx att få se med egna ögon, det är så mycket enklare än att bara få det
beskrivet för sig.
Till sist visade vi agilitybanan, som jag själv designat. Min första
någonsin.
När alla nu kände sig insatta i rallyn, lydnaden och agilityn var det
dags för lag 1 att starta uppe på rallybanan. De turades om, en och en, att
helt tävlingsmässigt genomföra de 8 momenten. När var o en var klara
väntade de in varandra för att ta sig ner till nästa tävlingsgren, lydnaden.
Och avslutningsvis agilityn. Domare för dagen var Ann-Charlott Tolkki,
hon gjorde ett kanonjobb på agilitybanan. Hela tiden väntade lagen in
sina respektive medlemmar. Jag tjuvlyssnade noga hela dagen och alla
hjälpte varandra, gav tips och blev glada för varandras prestationer.
Samtliga moment i alla tre grenarna var utformade så att nybörjare skulle ha chans att lyckas – men även att de mer erfarna skulle få chans att
glänsa. I rallyn ingick enbart skyltar från nybörjarklassen. Man fick välja
om man ville ha koppel på eller av. Agilityn bestod enbart av hopphinder, däck och tunnlar, för att minimera skaderisken. Inga balanshinder,
ingen slalom. Och alla hundar hoppade samma höjd, 25 centimeter ungefär. Banan var lätt för hunden, men svår för föraren. Inget man kunde
glassa sig igenom vare sig man var kunnig eller novis inom agility.
När alla lag hade gjort sitt bästa så var det ett lag som stod ut bland
mängden. Vann gjorde Barbro Larsson, Jenny Pettersson, Anki Mossberg och Monica Rundkvist. Jag hörde vissa förlorare viska att vi borde
göra lagfördelningen jämnare nästa år. Men vi vill ju inte att prestation
skall vara i fokus – utan glädjen tillsammans med sin hund och sina
medtävlande, samt att få prova på nya grenar. Samarbete över gränserna.
Så lottning är ändå ett vinnande koncept vill jag tro.
Alla som deltog fick fina rosetter och påsar med gåvor i, sponsrade av
Hill’s hundfoder och Zoonet på Ale Torg.
Lagom till Alepilen så sprack himlen upp och solen värmde oss.
Alepilen är en gammal fin tradition på klubben. Det är en farttävling.
Hundarna släpps på en punkt och springer till en annan och snabbast
vinner. De springer en och en. Snabbast denna dag var Kiwi, Jessicas
Australian Shepherd. De fick en vandringspokal som vi andra får lägga
oss i hårdträning för att sno ifrån henne nästa år.
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Några kommentarer som vi fått (anonymt) om dagen är:
Att så många kom och att det var på-kul-tävling
Lära känna nya kompisar. Roligt upplägg.
Bra stämning och kul med olika grenar
Variationen, lagtävlan före det egna resultatet.
Glädjen, lagindelningen.
Att alla verkade ha kul!
Underbart väder! (Vem dansade soldansen?) Välarrangerat!
Alla var på gott humör, bra domare.
Så jag vågar utan problem vara så kaxig att jag påstår att vi nådde vårt
mål – med bravur. Och självklart blir det ett KM även 2016. Då vill vi
ha ännu fler anmälningar! Så du som ”tränar i mörkret”, jag hoppas att
min text inte gjort dig avskräckt. Du är inte för oerfaren, alla kan vara
med!
Tack till Jessica och Barbro, jag har haft superkul ihop med er, vi är en
oslagbar trio!
Kärlek till er alla / Jane och Hubbe
Massor av fler fina bilder från KM:et finns HÄR (268 st!)
(eller se på klubbens hemsida www.alebk.se under ”Tävling”)
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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.

24
Ledetvägen 3, 449 51 Alafors
• Tel 0303-74 26 80

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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Från Agilitykommittén
Hej alla medlemmar!
Ale BK har fått erbjudande av arrangörerna till HulaHoppet, en stor
officiell agilitytävling som anordnas
på Kungälvs brukshundklubb 21-24
juli 2016, att delta med funktionärer. Vi kommer även låna ut vår
agility/hinderpark till tävlingen.
Detta är ett jättebra tillfälle att få
vara med och hjälpa till och se
mycket agility och även tjäna in
pengar till klubben. De pengar som
vi får in kommer oavkortat gå till
dräneringen av vår Appellplan.
Hör av er till mig och meddela vilka
av dagarna ni kan hjälpa till.
Arrangörerna av Hula-hoppet vill ha
svar av oss så snart som möjligt då
det är ett stort arrangemang.
Anmäl och ställ frågor till Elisabeth
tel 0702-370266.
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HELGKURS
med

Heléne Lindström
Den 1-2 april 2016

för Ale BKs instruktörer och/eller tävlande
Max 8 aktiva deltagare
Obegränsat antal passiva deltagare
Intresseanmälningar sänds till ordforande@alebk.se
Mer info om tider och priser kommer senare.
Kursen är en blandning mellan praktik och
teori med inrikting på hur vi som förare
kan plocka fram det bästa hos oss själva
och vår hund. Vad gäller den praktiska
delen kommer en del av tiden läggas på
valfri, enskild träning där varje ekipage får
mellan 15-20 min var. En annan del
kommer handla om hur vi på ett bra sätt
kan länka ihop olika uppgifter så att vår
träning blir mer tävlingslik.
I teorin läggs vikten på hur vi kan planera
och utvärdera våra träningspass på ett bra
sätt och hur vi kan hitta ”träningsknappen”
på våra hundar.
Heléne - som har bakgrund inom ridsporten - tävlar i dag elitlydnad tillsammans
med sin border collier Tarzan. Förutom sitt
ordinarie jobb som hudterapeut jobbar hon
även som tränare i tävlingslydnad och
mental coach för hundförare och ryttare.
Läs mer om Heléne på
www.high5hundkurser.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 mars Manusstopp 20 februari Har du material som
texter och bilder, sänd dem till Anna, e-post: ordforande@alebk.se
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ALE BK
ÅRETS EKIPAGE 2015
Var med och tävla om 2015 års ekipage
i lydnad, bruks, rallylydnad, agility och
utställning.
DESSUTOM fyll i antalet starter i alla
grenar under året och tävla om Ale BKs
mest tävlande ekipage under 2015!
Fyll i din uppgifter i formuläret på
hemsidan
SENAST DEN 15 JANUARI!
Prisutdelningen kommer att ske i samband
med årsmötet den 7 februari.
Alla är välkomna att fylla i resultat!
Alla som deltar får ett pris!

Ladda inför sommarens agility!

Jouni Orenius
2016/06/08 – 09

Datum: 8 & 9:e Juni 2016
Plats: Ale BK (strax utanför Göteborg)
Kostnad: 1000:- (1 dag), 1800:- (båda dagarna)
En av världens bästa agilityförare kommer till Ale!
Jouni har tävlat agility sedan 2005, och har en rad meriter bakom sig.
Har haft 2 hundar (Border collie). Tävlat med Yoko i Finska landslaget 2006 (vinnaren i
uttaget till landslag), 2007, 2008 (VM brons, NM Guld), 2010 Med Neela i Finska
landslaget 2012 (i landslaget tre månader efter första start i klass 1, Neela hade inte blivit
2 år när hon sprang på VM första gången) Med i Finska European Open lag, Fionia Cup
vinnare 2013, Norwegian Open 3a 2013. SM vinnare 2015 och VM BRONS 2015.
Meriterna talar för sig själva, men Jouni är dessutom en lysande instruktör!

Vi kommer att ha två grupper (max 6 ekipage / grupp). Man anmäler sig
till den grupp som passar in i beskrivningen bäst.
Förmiddagsgrupp: (08.00 – 12.00)
Riktar sig till dig som tävlar på klass 2 / 3 nivå.
Eftermiddagsgrupp: (13.00 – 18.00)
För dig som är på gång att börja tävla / tävlar klass 1.

Anmälan kommer vara öppen för ALE Bks medlemmar, som får förtur på
platserna som finns. Vi öppnar anmälan till kursen för
allmänheten den 1/1 – 2016!
Anmälan skickas till Emelie ( theagilitysheltie@gmail.com ).
Uppge följande:
---------------------------------------------Förnamn:
Efternamn:
Mobilnr:
Mejladress:
Hundens namn:
Hundens ålder:
Hundens ras / blandning:
Vilken grupp önskar du delta i:
Vilka dagar:
----------------------------------------------En förskottsbetalning på 500:- skall betalas in i anslutning till anmälan.
Du kommer få betalningsinformation i ett svarsmejl.
Resterande del av anmälningsavgiften ska betalas senast 2 veckor
innan kursdatum.
Först till kvarn gäller på platserna! När grupperna är fulla hamnar man
annars på en kölista.
Varmt välkomna!
Ale BK

VÅRENS KURSER
Nu är vårens kurser på gång, det kommer bland annat att bli valpkurs,
unghundskurs, grundkurs, förberedande tävlingskurs, tävlingskurs och
rallylydnad (nybörjare/fortsättning) och en del prova-på-aktiviteter. I
skrivande stund är inte datum och all info klar, men allt kommer att
presenteras på hemsidan inom kort, och ett separat medlemsutskick
görs i samband med publiceringen.
Är du intresserad av att vara medhjälpare på kurs eller på annat sätt
hjälpa klubbens kursverksamhet framåt? kontakta 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

MÅLARE SÖKES
På medlemsmötet den1 december var det ca 10 medlermmar som
anmälde sig för att hjälpa till med att måla väggarna i klubbstugan under
vintern. Pia ska fixa färg till bra pris från Colorama i Älvängen.
Hjälp till du också! maila till ordforande@alebk.se

SM Bruks & IPO Borås 26-28 Augusti 2016
Vill du vara funktionär på Sveriges största brukstävling? Häng med Ale BK en dag på SM!
SM är årets största brukstävling och är ett fantastiskt arrangemang som vi inom Västra Distriktet ansvarar för. För att lyckas
behöver vi vara många som hjälper till. Alla kan vara med, det
finns många olika områden att välja på.
Vid Ale BKs medlemsmöte den 1 december var det 11 medlemmar som anmälde intresse av att hjälpa till med städning under
en dag vid SM:et. Klubbens ordförande samordnar anmälan och
samåkning för de som vill.
Vill du också vara med? maila till ordforande@alebk.se
Om du istället vill hjälpa till med något annat kan du fylla i ett
formulär på SM:ets hemsida http://www.smbruksipo.se/

