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Nu skriver vi mars i kalendern, det nya året har rullat igång och här kommer 
2017 års första nyhetsbrev!  
 
Känns härligt att det börjat bli ljusare även om det blev mycket vinter igen i 
och med snön som dök upp i veckan J Tänk på att det är halt på sina ställen 
runt klubbstugan - innanför dörren står en välfylld sandhink så hjälp gärna till 
att sanda på vägen fram till stugan. Det har inte behövts (eller kunnat bli) 
plogat den här vintern då det antingen inte varit snö eller när det har varit det 
så har inte marken frusit, så vid behov får man gärna också hjälpa till att 
skotta på trappan. 
 

 
 

 
TACK!     
 
Vi börjar med ett tack! Det var två personer 
som inte blev ordentligt avtackade på årsmötet 
på grund av ordförandes försenade flyg så 
därför passar vi på här – och självklart har de 
nu också fått blommor! 
 

 
Pernilla Lindahl, som suttit i styrelsen som sekreterare och vice ordförande i 
åtta år! STORT TACK för alla de här åren! Nu får du alla tisdagar lediga från 
klubbarbete även om vi anar att vi kommer se dig engagerad ändå J 
 
Linnéa Lundkvist, som varit suppleant. Stort TACK för den här tiden, nu ser 
vi fram emot att se dig på våra planer som instruktör J 
 
 

 
 
 

 



 
ÅRSMÖTE & NYA STYRELSEN 

 
Den 26 februari hade vi årsmöte och vi vill tacka alla medlemmar som kom! 
 
Nya styrelsen har också haft både ett konstituerande möte och ett första 
”vanligt” styrelsemöte. Vi ser fram emot ett roligt verksamhetsår och vill också 
tacka för förtroendet! 
 
 

RALLYTÄVLING 9/ 
Anmäl er till vårens första tävling på Tyresö BK!  
 
Rallylydnad 9/4 - klasser:  
Nybörjare & fortsättning  
 
Anmälningstiden går ut 22/3. 
 
Ni som inte tävlar är välkomna att heja på och ta en fika! 
 
 
 

VI BEHÖVER HJÄLP I 
KAFÉET! 
 
Vårt kafé är bemannat av en 
styrelsemedlem på tisdagarnas öppna 
träningar, men vi behöver hjälp framförallt 
på onsdagar då det är Hundrundan + kurser 
– just under dessa kvällar behöver kaféet 
verkligen vara bemannat, så vi är tacksamma om så många som möjligt kan 
tänka sig att vika en kväll åt detta! Det rör sig om ca 2,5 timme mellan 18:30-
21:00, man får hjälp och introduktion innan. Väntetiden kan t ex användas till 
att träna egen hund om man vill J 
  
Kontakta Veronica Blom (blom.veronica@gmail.com) om du kan ställa upp! 
 
 
 

ÖPPEN TRÄNING MED PLANVÄRDAR 
 
Nu är öppna träningen med planvärdar på tisdagar igång igen! Den börjar 
klockan 19.00 med platsliggning och sedan tränar du vidare på det just du vill 
träna på.  
 



Hur vet jag vem som är planvärd? Jo, de känns lätt igen på att de gula 
reflexvästarna! 
 
De öppna träningarna är också ett perfekt tillfälle och komma ner till klubben 
för att träffa en massa trevliga klubbkamrater och ta en fika! 
 
 
 

 
 
 
 

 
HUNDRUNDAN 2017 
 
Nu är Hundrundan igång! Vad är då Hundrundan? Jo, det är en promenad för 
dig som vill ha lite roliga utmaningar under promenaden. Vi jobbar med 
övningar för både vardagslydnaden och aktiviteter för hundarna. Det perfekta 
tillfället för dig som vill ha en rolig vardagspromenad tillsammans med andra 
utan att låta hundarna hälsa och leka med varandra. Det här är promenaden 
där du jobbar tillsammans med DIN hund i en grupp med andra hundar och 
människor. 
 
Samling på parkeringen klockan 19.00 (vi startar då så var gärna där några 
minuter i förväg) varje onsdag. Promenaden tar ca 1 ½ timme och sedan fikar 
vi tillsammans i klubbstugan. 50:- per ekipage (hund + en förare) . Det finns 
även klippkort att köpa för 250:-, då du får gå 6 gånger.  
 
För ungdomar som är medlemmar i Svensk Hundungdom gäller priset 30:- per 
gång (dock ingår inte fika) mot uppvisande av  medlemskort.  
 
Hundrundan är till för ALLA så man behöver inte vara medlem i Tyresö BK för 
att få gå med så har du en granne, bekant eller kamrat som ännu inte är 
medlem i vår klubb, ta gärna med dem på en onsdagspromenad. 
 
Välkommen! 
 

 
KANSLIET 
 
Kansliet är bemannat på tisdagar under öppna träningen, kom gärna förbi om 
ni vill prata med någon av oss i styrelsen. 
 
 



 
 

STÄD- & RÖJARDAGAR   
 
I vår är det två datum bokade för städning och röjning 
på klubben 
 
Söndagen den 23/4 11:00-13:00     
Söndagen den 21/5 11:00-13:00 
 
I april blir det storstädning av stugan och i maj blir det 

röjning utomhus. Kom ner och hjälp till, ju fler vi är desto roligare blir det! 
 

 
MENTALBESKRIVNING HUND (MH) 
 
Den 7 maj har vi vårt första MH tillsammans med Nynäshamns BK. Det ligger 
uppe i SBK tävling så behöver din hund ett MH för att få tävla anmäl dig så fort 
du kan.  
 
Alla får anmäla sig men bra att veta är att medlemmar i Tyresö BK med 
bruksraser har förtur. OBS! anledningen till denna förturs-regel är för att 
bruksraserna har krav på genomfört MH för att få tävla i bruksgrenarna, har 
man annan ras kan man istället göra BPH-prov om man vill tävla i bruks 
För mer info kontakta vår rasutvecklingssektor! 

 
TELEFON I KLUBBSTUGAN 
 
Vår telefon är fortfarande ur funktion och det beror helt 
enkelt på Telia, vi kommer därför tillsvidare ta bort 
telefonnumret på hemsidan och hänvisar till vår info-email 
eller direkt till sektorerna. 

 
TUNGAPPORTER 
 
Nu finns det 3-kilos tungapporter på klubben. Den för 
träning ska vara i träningsskåpet, de andra i 
tävlingsskåpet. 

 
 
Många hälsningar, 
Styrelsen 

 

 

 

 

 


