NYHETSBREV 2/2020
Nu har vi haft ett riktigt välbesökt
årsmöte där bland annat nya styrelsen
valdes, på hemsidan under fliken
”Styrelsen” finns alla namn och
kontaktinfo. Jätteroligt att så många
kom! Snart är det också vårdagjämning
då vi ställer om klockan vilket innebär
att det blir ljusare på kvällarna och vi
bör då kunna sätta igång skotträningen
på tisdagar – vi uppdaterar på hemsidan
& på klubbens officiella Facebooksida när det börjar. I detta nyhetsbrev hittar ni också info
om de åtgärder vi har vidtagit med tanke på coronaviruset!

CORONAVIRUSET
Med anledning av virusets ovissa spridning ber vi våra medlemmar som känner sig förkylda
eller på annat sätt krassliga att inte vara i klubbstugan och har du varit ute och rest följ gärna
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. På SBK:s hemsida kan du också
läsa mer:
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/nyariktlinjer-med-anledning-av-corona/

ÅRETS HUNDAR 2019
På årsmötet delades det också ut priser till Årets hundar och nu vill vi givetvis presentera
dessa duktiga hundar och förare även här:
Årets brukshund – Utterlyans Wazabi med förare Malin Flodman
Årets spårhund - Utterlyans Wazabi med förare Malin Flodman
Årets skyddshund – Ulvgails Ella med förare Ulrika Fant
Årets patrullhund - Hottonias Drama Queens med förare Lars Bispgård
Årets Nordic Style/spår – Kogaråsens Tammi med förare Merike Lepp
Årets rallylydnadshund – Bushbug’s Fork Hopper med förare Monica
Nyström
Årets lydnadshund – Kronvallaren Eclipce med förare Suzy Tvärnstedt

STORT GRATTIS till er alla!

KOPPELTVÅNG
På förekommen anledning vill vi påminna alla våra medlemmar om att det i kommunens
naturreservat råder koppeltvång ÅRET OM och att vara medlem hos oss eller i en annan SBKklubb betyder inte att vi är undantagna dessa lagar och regler.
I samtal med kommunens viltvårdare har vi fått veta att det är problem med löst springande
hundar i naturreservaten/nationalparken och där flera har sagt att de är TBK-medlemmar. Vi
är fullt medvetna om att det troligen inte är alla dessa hundägare som är medlemmar hos
oss utan använder det som någon form av ursäkt - men vi vill ändå uppmana er att följa de
lagar och regler som gäller. Vi har ett jättebra samarbete med viltvårdarna och de ser till att
vi får utnyttja kommunens marker för våra tävlingar etc så det vill gärna fortsätta att ha!
Det är också viktigt att vi alla är medvetna om att fr o m den 1 mars fram till den 20 augusti
ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det
finns vilt. Under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från
att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
Är du osäker på vad som gäller i olika områden just i Tyresö kan du läsa mer på kommunens
hemsida här:
https://www.tyreso.se/uppleva--gora/natur-och-friluftsliv/hund-i-tyreso.html
Här kan du läsa mer om hur tillsynslagen fungerar:
https://www.skk.se/sv/hundagande/lagar-och-regler/tillsynslagen/

VÅRENS KURSER
Nu ligger vårens kurser ute på hemsidan – HÄR kan du gå in och botanisera bland utbudet.
Är det någon kurs du saknar men önskar att den fanns? Kontakta då gärna vår
Utbildningssektor på utbildning@tyresobk.se så kanske det kan gå att ordna.

LÄGER 2020 – PÅMINNELSE!
Vi påminner om årets klubbläger! Fredag 8 maj
till söndag 10 maj är det dags och du kan träna
spår, nose work och bruks-, tävlings- eller
rallylydnad samt uppletande.
Blir det tillräckligt många så kanske det även blir
en sökgrupp.
Du behöver inte vara väldigt erfaren, men det är
ingen kurs och det är inga instruktörer bokade
utan vi tränar tillsammans och hjälper varandra.
Vi kommer att vara på Herrfallet, Arboga
Här hittar du en pdf med mer info:
http://tyresobk.se/Filer/Tyreso%20BK%20-%20klubblager%202020.pdf
Glöm inte att anmälan ska vara oss tillhanda och betald före 31/3 (märk betalningen ”Läger”
och ditt namn)

TEMAKVÄLLAR
Även i vår anordnar Utbildningssektorn fyra stycken temakvällar – den första var inkallning
den 25 februari men missade du den så finns det ytterligare tre roliga träningstillfällen!
Kanske du vill träna lite mer på vissa delar inom vardags-lydnaden eller har fastnat i något
mönster som du vill få hjälp att komma vidare med? Då ska du komma ner på våra
temakvällar.
Där kommer det finnas 2 instruktörer som visar grunderna för kvällens tema och alla som
kommer får öva ifrån sin nivå och får tips och
råd hur de kan träna vidare. Ingen föranmälan
behövs, bara komma ner och träna.
Gratis för medlemmar, icke medlemmar 50 kr
betalas med swish på plats.
OBS! När det är ljust på tisdagkvällarna kan det
förekomma skotträning på klubben mellan kl.
18.30-18.55 så om ni har skottberörda hundar
så var inne i klubbstugan innan kl 18.30, där
hörs det ingenting eller så kommer ni precis
innan kl.19.00.
Teman
• Gå fint i koppel – 31 mars kl 19-20
• Hundmöten – 28 april kl 19_20
• Kontakt & hantering – 26 maj 19-20
Det man gör ofta blir man bra på!
Välkomna ner till klubben och träna med oss.

”RÖKRUTAN”
Rökrutan/rökbordet har flyttats till dungen vid mitten av stora planen, det finns skylt, bord &
askkopp på plats.

Många hälsningar från
Styrelsen

