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20 minusgrader och gnistrande snö gjorde mig sällskap på promenaden
runt Prästängen i veckan. Vackert ute så det gör ont; framförallt i
kinderna och näsan när man andas in. För några veckor sedan hade vi en
julavslutning för aktiva medlemmar som hjälpt till under året. En liten
gest som tack för ett enormt arbete som alla gjort för att göra vår klubb
så otroligt bra på många sätt!
Nu pågår planeringen inför 2022 för fullt med tävlingar, kurser och annat
roligt. Vi jobbar med att skapa ännu bättre tisdagsträningar, få igång
ungdomsverksamheten och andra saker som gör att vi blir ännu bättre
nästa år.
Och jag säger det åter igen; kom gärna och hjälp till med det du kan och
har möjlighet till. Att vara aktiv hos oss, ger vänner och minnen för livet
med många skratt på vägen. Vet du inte vem du ska kontakta? Skicka ett
mail till info@tyresobk.se så hjälper vi dig vidare.
Med vänlig hälsning
Björn Flodman, ordförande

2021 blev även det ett lite annorlunda år men glädjande nog kom
tävlandet igång och vi har haft många uppskattade kurser. Vi sa det förra
året och säger det igen: vi i Tyresö BK har ju turen att ägna oss åt en

sport och träning som går alldeles utmärkt, eller faktiskt kanske allra bäst,
att göra utomhus. Vad hade vi gjort utan våra underbara fyrbenta vänner
under en period som denna? Det är en förmån att få träna med dem och
samtidigt också ha möjligheten att träffa andra träningskompisar då vi
kan vara utomhus på appellplanen eller i skog & mark.

TACK till alla medlemmar för visad hänsyn i
klubbstugan, för visad förståelse för nya regler,
avbokade evenemang och annat vi har handskats med
under året.
TACK till alla er som hjälpt till vid tävlingar, kurser och
olika evenemang.
Utan alla er så skulle inte TBK vara den fina & trevliga klubb den är!
I detta sista nyhetsbrev skickar vi även med kallelsen till årsmötet den
20 februari 2022.
Vi vill också tipsa om NORDISKA MÄSTERSKAPEN I RALLYLYDNAD
som går av stapeln nu kommande helg dvs den 11-12 december i
Upplands Väsby utanför Stockholm. Här kan ni läsa mer:
https://nmrally2021.se/
Passa på att åka och titta och njut av en massa duktiga ekipage!

Till sist önskar vi er alla
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen

Kallelse till Tyresö BK:s årsmöte 2022
Tyresö Brukshundklubb välkomnar dig till årsmöte!
Tid:
Plats:

söndagen den 20 februari 2022 kl. 15:00
Klubbstugan

Dagordningen och ekonomiska rapporter kommer att
finnas tillgänglig i klubbstugan inom föreskriven tid
innan mötet.
Kom och få mer info om vad som är på gång och var
med och påverka om hur klubben ska styras.
Klubben bjuder på smörgåstårta.
Varmt välkommen!

