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NÖDINGE. Ale Bruk-
hundsklubb jubilerar.

I år firar föreningen 
30 år.

– Vi planerar som 
bäst för jubileumsfi-
randet, säger klubbens 
nygamle ordförande 
Tomas Thillman.

Två gånger Rune, Östan och 
Åhman, var de som bildade 
Ale Brukshundklubb. Kom-
pisarna bröt sig ur Kungälvs 
Brukhundsklubb och starta-
de upp verksamhet på den 
här sidan älven.

– De första tio åren var 
det bara hundklubb därefter 
antogs namnet brukshunds-
klubb, berättar Tomas Thill-
man som på årsmötet i fe-
bruari röstades in som ord-
förande.

– Jag har suttit på posten ti-
digare, men det var några år 
sedan, berättar Tomas för lo-
kaltidningen.

Ale Brukshundsklubb har 
cirka 150 medlemmar och 
anläggningen är vackert be-
lägen i Lindåsen i utkanten av 
Nödinge. Området som för-
eningen förfogar över är gi-
gantiskt.

– Vi har totalt 16 hektar, 
förutom själva träningspla-
nen så äger vi mycket skogs-

mark. Närheten till bäcken 
är också en plusfaktor. Heta 
sommardagar kan hundar-
na ta sig ett dopp, förklarar 
Tomas.

Ale Brukshundsklubb är 
knuten till Svenska Bruks-
hundsklubben och arrangerar 
varje vår och höst kurser för 
bland annat valpar, allmän-
lydnad, tävlingslydnad samt 
brukskurser i spår och sök.

– Anmälan görs via för-
eningens hemsida, upplyser 
Tomas.

Rallylydnad hetast
Tävlingar sker också med 
jämna mellanrum. Rallylyd-
nad är det som är allra hetast 
just nu.

– Det är en ny officiell 
gren och det brukar locka 
70-80 deltagare varje gång. 
Klubben har utbildat en 
egen domare i denna disci-
plin, nämligen Birgitta Elgh.

Föreningen ska stå som 
värd för Rally-SM tillsam-
mans med kollegorna i Borås 
och Herrljunga i september. 
Tävlingen kommer att äga 
rum på Tånga Hed i Vår-
gårda.

– Samtidigt arrangeras 
Tjänstehunds-SM, säger 
Tomas.

Hur visar ni aleborna att 
föreningen fyller 30 år?

– Någon form av allmän 
tillställning kommer det att 
bli, men när vet vi inte. Jag 
ber att få återkomma i det 
ärendet.

Hur stort är intresset för 
hundar generellt i Sverige?

– Stadigt, men trontoppen 
skiftar. Just nu är golden re-
triever populärast, följd av la-
brador och schäfer.

Vad är det bästa med att 
ha hund?

– Det är en otrolig frihet 
och du har en kompis du alltid 
kan lita på. Själv tycker jag 
det är väldigt roligt att träna 
hundar, se responsen och 
uppleva glädjen hos hunden. 
En sund familjehund är a och 
o, säger Tomas som själv be-
driver egen kennel och schä-
ferhundsuppfödning.

– Vi har själv sex vuxna 
hundar i familjen.

Med start i april börjar all-
mänträning varje torsdags-
kväll. Gamla som nya med-
lemmar hälsas då välkomna 
till Ale Brukshundsklubb.

– Då finns alltid en trä-
ningsvärd på plats som kan ge 
tips och råd, avslutar Tomas 
Thillman.

Ale Brukshundsklubb fyller 30 år
– Jubileumsfirandet planeras som bäst
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Träningspasset är avslutat och Tomas Thillman klappar om sin jycke, schäfern Rekyl.
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EXTRA-
ÖPPET 

25 mars kl 11-14

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

16” CRESCENT FLICK 
Från ca 110 cm lång
Alu-ram, korg, färg rosa/rosa.
Monterad och körklar
Självriskeleminering
Rek pris 1995:-

24” CRESCENT 3-VXL FLICK 
Från ca 130 cm lång
Alu-ram, godkänt lås, belysning.
Monterad och körklar.
Blå eller rosa.
Självriskeleminering.
Rek pris 3995:-

16”MONARK MTB
Dämpad framgaffel
Limegrön
Monterad och körklar
Rek pris 1595:-


