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Hej klubbkompisar!
Tanken slog mig idag när jag hällde upp nybryggt kaffe i termosen, på väg
ut till spårskogen; träna hund är verkligen ett fantastiskt sätt att få
uppleva våren på! Den här tiden på året ger man sig gärna ut med sina
fyrfota vänner lite mer och längre än några månader tidigare och
möjligheterna till träning har blivit bättre.
Vi delar ju många av våra träningsplatser i naturen med andra idrotter
och naturälskare, så vi behöver hjälpas åt att plocka snitslar och andra
spår efter oss, så vi alltid är välkomna.
Och på tal om välkomna, så hälsar jag alla nya medlemmar välkomna som
kommit till oss under året! Det är fantastiskt roligt att vi blir fler i klubben
och jag hoppas vi kommer igång med gemensamma aktiviteter där vi får
möjlighet att umgås och träna tillsammans snart.
Våra kurser är ju en bra väg in i vår verksamhet, där utbildningssektorn
gör ett strålande jobb. Faktum är att de gör ett så pass strålande jobb, att
alla våra kurser är fullbokade just nu och nya kurser snabbt fylls på igen.
Men håll ut, det kommer nya kurser löpande och vi gör vad vi kan för att
alla ska få gå de kurser man önskar.
Slutligen vill jag och styrelsen passa på att hälsa er välkomna till
medlemsmötet den 8 juni kl 19 (kallelse ligger med i det här utskicket). Vi
hoppas kunna träffas på altanen och klubbens område på ett säkert sätt,
men vår reservplan är att genomföra mötet online beroende på läget.
Ha en skön vår!
Björn, ordf.

KLUBBKLÄDER
Vi påminner igen om att det nu finns klubbkläder
att prova nere i klubbstugan på tisdagkvällar, då är
någon på styrelsen på plats så att ni kan klämma
och känna. Där finns också en prislista och
möjlighet att beställa. OM ni vill gå hem och
fundera innan beställning så går det bra att maila
in den på info@tyresobk.se.
Vi har ändrat sista beställningsdag till den 7
maj och då blir det planerad leverans (med
TBK-tryck) i slutet av maj/början av juni.

När vi har exakt leveransdatum så informerar vi er som har beställt och
samtidigt får ni då också info om hur ni betalar.
Vi har nu också lagt in pdf-filer på hemsidan med bilder, priser och info
om storlekar – här hittar ni dem:
Bilder & priser
Info om storlekar

CORONA
Vi fortsätter be våra medlemmar som känner sig förkylda eller på annat
sätt minsta krassliga att inte vara i klubbstugan – det är även i övrigt bra
att undvika att vara inomhus så mycket det går. Här kan du läsa mer:
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/
Denna sida uppdateras kontinuerligt.
Om du har Facebook följ oss gärna där, då vi lägger ut info och eventuella
nya/ändrade riktlinjer där:
https://www.facebook.com/tyresobrukshundklubb/
Vid viktig info så skickar vi det via mail till alla medlemmar.
Viktigt och bra för alla att veta är att våra kurser och andra aktiviteter
som genomförs görs utifrån SBK:s direktiv.

ÖPPNA TRÄNINGEN TISDAGAR
Nu är öppna träningen i full gång med planvärd
och skotträning sker:
18:30-19:00
Då blir det gemensam platsliggning med skott
och om det finns önskemål finns även
budföring.
Bra för er med skotträdda hundar att tänka på
detta så att ni kan gå in i stugan alternativt gå
en bit ifrån för att minska obehaget för hunden.

Många hälsningar,
Styrelsen

