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BOHUS. Det blev en 
fantastisk dag på Jennylund 
söndagen den 7 september 
när Ale Brukshundklubb 
anordnade en inofficiell 
hundutställning med 
närmare 160 deltagande 
hundar med familjer. Solen 
strålade hela dagen och det 

gjorde alla människor och 
hundar också!

På grund av det stora 
antalet deltagare och det 
myckna regnandet veckorna 
innan hade arrangemanget 
flyttats från klubbens egen 
anläggning i Lindåsen till 
Jennylunds idrottsplats, en 

väldigt väl fungerande plats 
för en stor hundutställning 
med gott om parkeringsplat-
ser och en stor fin gräsyta. 
Bohus IF lånade frikostigt 
ut både sin klubbstuga och 
träningsplaner så att utställ-
ningen kunde genomföras, 
något som hundklubben 
är väldigt tacksam för. 
I klubbstugan fanns det 
kaffeförsäljning och utanför 
grillades det hamburgare 
och korv, vilket uppskattades 
av hungriga utställare (och 
en och annan hund).

Tre domare fanns på 
plats för att ge utlåtanden 
om varje hund, och utse de 
som blev bäst i sin ras, vilka 
gick vidare till nio grupp-
finaler. Slutligen korades 
Ales vackraste vovve, Best in 
Show, vilken blev den lilla 
mopstiken Raskarna’s Dolly 
Parton, uppfödd och ägd av 
Hanna Rask, Billdal.

Många av de deltagande 
hundarna med sina ägare 
kom från Ale och Lilla 
Edets kommuner och de 
placerade sig också väl-
digt bra i konkurrensen. 
Till exempel blev Best in 
Show-tvåan en Bearded 
Collie uppfödd och ägd av 
Johan och Maria Bodén 
i Västerlanda, och Best in 
Show-trean en Cocker Spa-
niel, ägd av Angelica Nils-

son Mansfield i Nygård.    
Barnen hade möjlighet 

att tävla i klassen ”Barn 
med hund”, och vinnare där 
blev sjuåriga Maja Ram-
ström från Skepplanda, 
som bestämt men vänligt 
fick hunden Storm att följa 
henne runt i ringen, och på 
så sätt få domaren Peter 

Healey från England att 
ge henne den vinnande 
rosetten. De andra deltagan-
de barnen fick även de en 
fin rosett och en hundleksak 
vardera, vilket var väldigt 
uppskattat. 

Det var en helt igenom 
lyckad tillställning, där ut-
ställarna och deras familjer 
och hundar njöt av somma-
rens sista fina dag och den 

goda stämningen. Många 
undrade om det skulle bli en 
upprepning även nästa år, 
vilket klubben ska ta sig en 
funderare på, då det inte är 
en så enkel sak att ro i land. 

Ale Brukshundklubb vill 
tacka alla som hjälpte till 
samt de företag som stöttade 
arrangemanget med priser 
eller på annat sätt. 

Anna Frisk

Strålande hund-
dag på Jennylund

Vinnaren i Barn med hund, 
sjuåriga Maja Ramström från 
Skepplanda, med Storm, en 
Australisk shepherd.

Trea i Best in Show blev Cocker spanieln Ricemountain´s Pärla 
med sin stolta ägare Angelica Nilsson Mansfield, Nygård.
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Djurambulansen på plats
BOHUS. På plats var också 
Svenska Djurambulansen, 
som passade på att göra 
reklam för sin verksamhet 
och delade ut foldrar till 
hundägarna. Just nu finns 
det tre djurambulanser 
som täcker Västra Göta-
lands län och de personer 
som kör ambulanserna gör 
det helt ideellt. Förening-

en får inga statliga bidrag 
utan är helt beroende av 
stödmedlemmar, donatio-
ner, sponsorer och gåvor. 
För djur och djurägare är 
det helt gratis att åka med 
Svenska Djurambulansen 
och de finns tillgängliga 
dygnet runt, året om.

Anna Frisk

Svenska Djurambulansen passade på att göra reklam för sin 
verksamhet i samband med hundtävlingen på Jennylund.

F
O

T
O

: 
M

IM
M

I 
P

E
T
T
E
R

S
E
N

 Best in Show blev  
 mopsen Raskarna’s  
 Dolly Parton, upp-  
 född och ägd av  
 Hanna Rask, Billdal.  
 Bakom står domarna,  
 från väster Peter  
 Healey, Peter van  
 der Steen och Eva  
 Eriksson. 

KLÄM & KÄNN PÅ VÅRA PRODUKTER

UTERUM • YTTERDÖRRAR • GARAGEPORTAR • FÖNSTER • MARKISER 
FASADPARTIER • VÄXTHUS • BALKONGER • TRÄDGÅRDSBYGGNADER 
BADRUMSINREDNINGAR • BADKAR • MASSAGEBADKAR • DUSCHAR 
SPA • SKJUTDÖRRAR & INREDNINGAR • DOKUMENTSKÅP

ÖPPETTIDER
Datum Vardag  Lör-sön
1/9 - 31/12  10-19  10-17

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 2 november 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

Br. 1830 mm 
3.695:-

4.695:-

LONDON

SKJUTDÖRRAR

Mängder med
nya kulörer och

kombinations-
möjligheter!

WIEN 
–FÖR SMART INREDNING

Kombinera som du 

vill och skapa harmoni 

i ditt hem!

NY
BUTIK!

I början av året öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på plats. 
Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med tips och 
råd. Passa på, kampanj gäller t.o.m 2 november.

Varmt välkommen!

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)


