
 
 

Ordförande har 

ordet 

Hej! 

Jag heter Tomas Knuutila och blev vald till 

ordförande för Tyresö Brukshundklubb vid 

årsmötet den 24 februari. 

Först ett stort tack för förtroendet.  

Vem är då jag? 

Jag är 58 år och har en jaktlabbe som heter 

Grabben, som jag just nu inte gör annat än går 

promenader med. Jag har tidigare haft 

Golden. Bl.a. en som blev godkänd 

räddningshund. 

Jag började mina styrelseuppdrag i 

Brukshundklubben som ordförande för TBK 

1995. Sedan dess så har jag även varit 

ordförande i Stockholmsdistriktet, och mellan 

2006–2017 så satt jag i vår förbundsstyrelse. 

Det känns riktigt kul och inspirerande att vara 

tillbaka som ordförande i TBK igen. 

Sedan årsmötet har vi hunnit med ett första 

styrelsemöte. Vi beslutade bl.a. att styrelsens 

protokoll ska läggas ut på vår hemsida så snart 

dom är justerade så du kan följa vårt arbete. 

På Facebook så finns det två sidor för TBK. En 

sluten sida där man får begära att bli medlem 

och en öppen sida. Detta upplevs som 

förvirrande och vi tog beslut om att ändra 

namn på den slutna sidan till ”Vi som tränar 

på TBK”. 

Vi beslutade även att starta upp 

tjänstehundssektorn igen. Vi har idag några 

aktiva ekipage som kommer att hjälpa till i det 

arbetet och under våren ska vi försöka hinna 

få till en informationsträff om SBK:s 

tjänstehundsutbildningar. 

 

 

Du som är medlem men sällan eller aldrig är 

nere på klubben. Vad vill du ska hända eller 

förändras för att just du ska vilja komma ner? 

Till dig som är på klubben allt från då och då 

till ofta. Vad tycker du behöver förändras för 

att vi ska bli en ännu bättre och attraktivare 

klubb? 

Maila mig dina tankar och idéer på 

ordforande@tyresobk.se 

Vi ses på klubben! /Tomas 

PR-sektorn 
(ansvarig för Nyhetsbrev & hemsida)  

Vi som skriver ihop nyhetsbrevet och även är 

ansvariga för hemsidan heter Lena Larson och 

Linda Ekström. 

Vår tanke kring nyhetsbrevet och självklart 

även hemsidan är att det ska vara en 

”levande” informationskanal till 

medlemmarna i Tyresö Brukshundklubb. 

Nyhetsbrevet ska ge dig inblick både i det som 

är på gång i klubben men även vad som har 

hänt.  För att kunna göra ett intressant 

nyhetsbrev så behöver vi din hjälp.  

Till hemsidan vore det roligt att få foton från 

olika aktiviteter på vår klubb så fram med 

mobilen nästa gång träningsgänget samlas och 

dokumentera din träning med roliga, fartfyllda 

bilder som kan pryda vår hemsida och 

nyhetsbrevet. Har du något särskilt som du vill 

att vi skriver om i nyhetsbrevet eller nåt som 

du vill berätta om så tar vi tacksamt emot ditt 

bidrag. 

Maila ditt foto eller din berättelse till oss på: 

webmaster@tyresobk.se eller pr@tyresobk.se  

TACK! / Lena & Linda  
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Presentation av styrelsen 

När vi blev tillfrågade om att ta hand om 

nyhetsbrevet för Tyresö BK efter årsmötet så 

var vår första tanke att kunna presentera den 

nya styrelsen ordentligt så alla har fått svara 

på samma frågor.  

Ordförande: 

Namn: Tomas Knuutila 

Ålder: 58 år 

Hund: Grabben, Jaktlabrador 4 år 

Medlem sedan 1992 

Vad gör du med din hund? 

För närvarande endast promenaträning ett 

antal gånger per dag. 

Vad är det bästa med Tyresö BK? 

En bra och aktiv klubb med en fin klubbstuga 

och bra träningsmöjligheter. 

Hur ser du på Tyresö BK i framtiden? 

Tyresö BK kommer att leva och ligga i 

framkant när det gäller utbildning och tävling. 

Vice Ordförande: 

Namn: Hanna Westerholm 

Ålder: 30 år 

Hund: Hilda, en boxer som fyller 7 år 

Medlem sen 2012 

Vad gör du med din hund? 

Har tävlat i spår. Hilda tycker att det mesta 

arbetet med nosen är kul. Hilda hänger också 

med på de aktiviteter som erbjuds, vi tycker 

om när det händer nåt. 

Vad är det bästa med Tyresö BK? 

Att det finns så mycket erfarenhet och 

kunskap om hund. 

Hur ser du på Tyresö BK i framtiden? 

Att TBK förblir en trevlig mötesplats för 

medlemmar att möta både nya och gamla 

bekantskaper.  

 

 

Sekreterare 

Namn: Catharina ”Cathi” Jansson 

Ålder: ”runt 50 år” 

Hund: Amy, Kelpie 9 år 

Medlem sen 2012 

Vad gör du med din hund? 

Det mesta- bruks, rallylydnad, lydnad, 

nosework. Tävlar i alla grenar utom nosework 

än så länge.  

Vad är det bästa med Tyresö BK? 

Allt kul man gör tillsammans med sin hund, 

alla trevliga klubbkamrater. Har man frågor 

och funderingar så finns det alltid någon man 

kan fråga och få hjälp av.  

Hur ser du på Tyresö BK i framtiden? 

Jag skulle vilja säga ljus men jag tror att vi 

måste få fler att våga engagera sig i allt från 

stuga, plan och kök till att utbilda sig till 

tävlingsledare. Det är väldigt roligt att vara en 

del av TBK och det skulle bli mycket roligare 

om vi var fler som hjälptes åt. 

Kassör: 

Namn: Ing-Mari Sjöborg 

Ålder: - 

Hund: Iwa, en flatcoated retriever 8,5 år 

Medlem sen ett par år tillbaka 

Vad gör du med din hund? 

Iwa och jag brukar spåra lite och har även 

jobbat med sök men bara för trivsel 

Vad är det bästa med Tyresö BK? 

Det är en trevlig klubb även om jag inte är 

nere så mycket. 

 

 



 
 

Ledamöter: 

Namn: Linda Ekström 

Ålder: 38 år 

Hund: Leroy och Nancy, rottweiler 4 och 2,5 

år. 

Medlem sen 4 år tillbaka 

Vad gör du med din hund? 

Har tävlat lite rally och lydnad och bruks samt 

att Leroy är utbildad patrullhund så det blir en 

hel del ”gröntjänst”. 

Vad är det bästa med Tyresö BK? 

Härliga och hjälpsamma kamrater 

Hur ser du på Tyresö BK i framtiden? 

Jag tror att TBK kan bli ännu bättre och även 

få igång de sektorer som är vilande för att bli 

ännu mer aktiva och attrahera mer människor. 

Samt få fler att engagera sig. 

Namn: Malin Dertell Flodman 

Ålder: 45 år 

Hund:  Wasabi, border collie 

Medlem sen 1991 

Vad gör du med din hund? 

Vi tränar och tävlar mest i spår 

Vad är det bästa med Tyresö BK? 

Att det är himla trevligt att komma ner till 

klubben. 

Hur ser du på Tyresö BK i framtiden? 

Vi kommer att få flera bruksekipage och 

fortsätta arrangera bra kurser och tävlingar 

 

Namn: Veronica Blom 

har tyvärr inte svarat på några av frågorna. 

 

 

Suppleanter: 

 

Namn: Anna Lenngren 

Ålder: 31 år 

Hund: Cuda 12 årig dobermann och Trulls, 9 

årig tollare 

Vad gör du med din hund? 

Bruksspår 

Vad är det bästa med Tyresö BK? 

Alla trevliga människor och duktiga hundar 

Hur ser du på Tyresö BK i framtiden? 

Fler engagerade funktionärer och blomstrande 

bruksekipage: 

 

Namn: Kicki Wikman 

Ålder:  49 år 

Hund: Ester, Malinois, 2 år: 

Vad gör du med din hund? 

Tävlar i lydnad. 

Vad är det bästa med Tyresö BK? 

Möjligheterna att få lära sig, att det finns 

mycket kunskap om hund och träning. 

Hur ser du på Tyresö BK i framtiden? 

En klubb med mycket trevliga klubbkamrater 

med en gemenskap där alla känner sig 

välkomna. 

 

Det var lite kort om styrelsen men det ideella 

arbetet på vår klubb utförs ju inte bara av 

styrelsen utan vi har även sektorer för tex 

utbildning, tävling etc. 

I nästa nummer så kommer vi presentera 

någon av sektorerna lite närmare.  

 

 

 



 

Tyresö BK på Facebook 

 

Vår officiella Facebook sida hittar du här: 

https://www.facebook.com/tyresobrukshund

klubb/ 

Den sidan kommer att uppdateras löpande 

med information och du kan även skriva inlägg 

själv. 

Öppen träning 

På tisdagar har vi öppen träning med fokus på 

bruks- och tävlingslydnad. 

På plats finns planvärdar som hjälper till och 

alla är välkomna klockan 19.00.  

Hundrundan 

Hundrundan startade redan 3 januari och är i 

full gång varannan onsdag (ojämna veckor). 

Samling klockan 19.00 på parkeringen. Ingen 

föranmälan krävs.  

Hundrundan finns också på Facebook: 

https://www.facebook.com/Hundrundan-TBK-

225397027491236/

 

 

Tyresö BKs läger 

Nu kan du anmäla dig till TBK:s läger 17 – 20 

maj i Kloten. Vi träffas och tränar ihop, äter 

middag och har trevligt under ett par dagar i 

maj. Mer information hittar du på vår 

hemsida. 

Veterinären tipsar 

  
Tyresö Djurklinik kommer i de kommande 
nyhetsbreven att komma med lite tips och 
råd. Årets första tips handlar om FÄSTINGAR. 

Jo, snart är det faktiskt vår och fästingarna 
kommer framkrypande. Fästingar kan ge våra 
hundar sjukdomar såsom borrelia och 
anaplasma (f.d. Ehrlichia).  Det finns vaccin 
mot borrelia men inte mot anaplasma.  

Vad ska man då välja för skydd till sin hund? 
Det finns säkert massa med produkter som 
inte är registrerade (och därmed testade) och 
fungerar men här kommer de som är 

godkända av Läkemedelsverket. 

Nexgard receptbelagt 
Tablett som ges var 4:e vecka mot fästingar. 
Kan ges från 8 veckors ålder. 
Hunden måste väga mer än 2 kg. 
Ges EJ till digivande eller dräktiga tikar. 

Bravecto receptbelagt 
Tablett som ges var 12:e vecka mot fästingar. 
Kan ges från 8 veckors ålder. 
Hunden måste väga mer än 2 kg. 
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Seresto 
Halsband som räcker 7–8 månader. 
Från 7 veckors ålder. 
Från 2 kg. 
Läkemedlets säkerhet under dräktighet och 
laktation har dock inte fastställt. I frånvaro av 
tillgängliga data rekommenderas därför inte 
användning av produkten till dräktiga och 
lakterande tikar. Husdjur som använder 
halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma 
säng som sin ägare, speciellt inte barn. 

 
Scalibor-receptbelagt 
Halsband som räcker 5–6 månader. 
Från 7 veckors ålder. 
Kan användas under dräktighet och laktation. 
Tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att 
hantera halsbandet, leka med det eller stoppa 
det i sin mun. Se till att små barn inte tillåts ha 
långvarig intensiv kontakt,  

Exspot 
Spot-on lösning man sätter i nackskinnet. 
Räcker 4 veckor 
Hundar över 5 kg. 
Fullständig dokumentation över användning 
under dräktighet saknas. Skall inte användas 
under dräktighet. Kan användas till digivande 
tikar. 
Profylaktisk och terapeutisk behandling av 
fästingar, löss och loppor hos hund. För 
terapeutisk behandling av mjällkvalster. Se till 
att små barn inte tillåts ha intensiv kontakt,  
t ex sova, med hunden den första månaden 
efter behandlingen. 

Frontline 
Spot-on lösning man sätter i nackskinnet. 
Räcker 4 veckor 
Från 8 veckors ålder. 
Kan användas till dräktiga och digivande tikar. 

Mot fästingar, loppor och löss på hund och 
katt. 
Hundar bör ej bada i vattendrag inom 2 dagar 
efter applikationen. 

 

 

 

SBK firar 100 år  

2018 är året som Svenska Brukshundklubben 

fyller 100 år.  

100 år av goda hundrelationer 

Svenska Brukshundklubben har funnits i 100 

år. 1918 var första gången som man i Sverige 

bildade en förening kring arbetande hundar.  

Det var starten till det som idag är Svenska 

Brukshundklubben. I år 2018, firar vi 100-

årsjubileum med buller och bång. Massor av 

aktiviteter under hela året, över hela landet.  

Var med och fira du också!  

Besök Svenska Brukshundklubbens hemsida 

och se filmen om föreningens 100 år. 

Svenska Brukshundklubben är en frivillig 

försvarsorganisation och än idag så utbildar vi 

tjänstehundar av olika slag. Självklart kommer 

även Tyresö BK att delta i 100 års firandet men 

mer information om detta kommer i senare 

nyhetsbrevet.  

 

Glöm inte medlemsmöte 15 maj kl. 20:00 

 

Vid pennan  

 

Lena & Linda  


