
alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   201314

25%
RABATT

TEL 0303-166 75
VÄSTRA  GATAN 71 • KUNGÄLV  • VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15

PÅ STEKPANNOR 
& KASTRULLER  
Matador, Rotiser, NOH, 
Oden, Steel, Supreme 

BÄST
I TEST

HACKMAN Matador 
- bäst i Icakurirens test! 

Betyg 5 av 5

Gäller t o m 13 april eller så långt lagret räcker

LINDÅSEN. Våren utgör 
startskottet för Ale 
Brukshundsklubbs 
kursutbud.

I förra veckan hölls 
också den första av en 
rad inplanerade med-
lemsträffar.

– Vi är en livaktig 
förening med cirka 130 
medlemmar. I fören-
ingen fi nns många udda 
hundraser och det har 
blivit något av Ale BK:s 
kännetecken, säger 
Pia Mikkelsen, en av de 
verkliga trotjänarna.

Ale Brukshundsklubb har sitt 
säte i Lindåsen, i utkanten 
av Nödinge. Anläggningen 
består av välpreparerade 
grönytor och ett klubbhus, 
som inrymmer café och ett 
stort samlingsrum.

– Vi kommer att ha en 
städdag den 18 april. Då 
hoppas vi att så många med-
lemmar som möjligt kommer 
hit för att ge ett handtag. Det 
är den stora vårfixardagen 

då området ska göras i ord-
ning inför säsongens olika 
aktiviteter, säger Anna-Lena 
Svensson, som i likhet med 
Pia Mikkelsen sitter med i 
Ale BK:s utbildningskom-
mitté.

Vid årsmötet som hölls 
nyligen röstades fem nya 
namn in i huvudstyrelsen. 
Elin Carlsson valdes till ny 
ordförande efter att ha suttit 
som ledamot i ett år.

– Det är positivt att det 
kommer in nya krafter i sty-
relsen, aktiva medlemmar 
med friska och fräscha idéer, 
säger Anna-Lena.

Ale BK är kommunens 
enda brukshundsklubb. 
Verksamheten syftar till att 
erbjuda kurser, hela spektru-
met från valp till fullvuxna 
hundar. Utöver föreningens 
egna instruktörer finns också 
ett upprättat samarbete med 
Monica Henriksson, en 
kompletterande resurs med 
lång erfarenhet. Monica 
sköter också kompetensut-
vecklingen av föreningsin-
struktörerna.

– Jag jobbar mycket med 
hundar som har särskilda 
behov. Det kan exempel-
vis vara hundar som har en 
rädsla för något eller som 
visar en ökad hanhundsag-
gressivitet, förklarar Monica.

– Har man en hund så 
ska den fungera i samhället. 
Hundhållningen är oerhört 
viktig. Här har vi som hundä-
gare ett ansvar och det vill vi 
trycka på. 

Utöver det digra kursut-
budet utgör tävlingssektio-
nen också en betydande del 
i Ale BK:s organisation. Det 
handlar om allt från spårtäv-
ling och lydnadstävling till 
rallylydnadstävling.

– Vi har många med-
lemmar som vill tävla och 
utvecklas tillsammans med 
sin hund. Den möjligheten 
vill vi kunna erbjuda, avslutar 
Anna-Lena Svensson.
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– Kurser och tävlingar står på programmet

Ale BK rustar 
för säsongen
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