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Vi är i slutet av oktober och månaden har 
verkligen bjudit på blandat väder men det är 

ändå väldigt härligt med alla ljuvliga 
höstfärger. Det är full fart på klubben med 

träning, kurser och tävlingar. Alltid lika kul!  
 

 

 

JULSTÄDNING 
TISDAGEN DEN 21/11 
Den kvällen städar vi klubbstugan inför julen och vintern, 

start kl 17:30 - kom när du hinner och hjälp till denna 
kväll! 

 
Vi avslutar med glögg och julmingel. 

 
EFTERLYSNING: KÖKSANSVARIG(A) 
Vi letar nu ny(a) ansvariga för köket & kaféet. Om du/ni tycker att det verkar 

kul så maila gärna Johanna Stone på ordforande@tyresbok.se för mer info 😊 

 

 
 

 

 

EFTERLYSNING: PLAN & STUGA 
Vid årsmötet i februari 2018 så minskar antalet personer i plan & stug-

kommittén ner rejält så vi behöver fler som kan tänka sig ingå i den under 

nästa år – det är alltid mycket roligare när man är fler 😉. Vill du vara med och 

bidra till att hålla stuga och planer i fint skick? Kontakta Johanna på 

ordforande@tyresobk.se för mer info. 
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SWISH 
Som många kanske har sett så har vi nu möjligheten att swisha betalning för 
kafé, Hundrundan och annat. Vi vill därför påminna om att det är jätteviktigt 

att skriva i meddelanderutan vad du betalar för, som t ex: ”fika” eller 
”Hundrundan”. Annars blir det omöjligt för vår kassör att veta var pengarna 

ska bokföras.  
 

 

SKRYT igen… 
Den 1 oktober har vi spårtävling på klubben, vilket också var ett 
DM – och nu är det dags för skrytet; på prispallens tre platser 

stod det nämligen enbart TBK-ekipage: 

  
1. Susan Manhold med Lizzie (vann för andra året i rad!) 

2. Malin Flodman med Wazabi 
3. Ulrika Fant med Ella 

 

Stort GRATTIS! 

 
TÄVLINGSEKIPAGE 
Glöm inte att skicka in era tävlingsresultat till webmaster@tyresobk.se så att vi 
kan uppdatera infon på hemsidan. Har du inte skickat in detta tidigare så fyll 

gärna i formuläret på vår hemsida: 
http://tyresobk.se/vaorataevlingsekipage.html 

 
 

BILDER TILL HEMSIDAN 
Efterlyser nya härliga hundbilder till hemsidan, 

tänk på att de bör vara hyfsat högupplösta och 
de måste vara liggande för att funka i bildspelet. 

Viktigt att man uppger fotograf! 
Skicka till webmaster@tyresobk.se – när du 

skickar in en bild så godkänner du samtidigt att 

vi publicerar den på hemsidan. 
 

MEDLEMSMÖTE 
Påminner om medlemsmötet söndagen den 19 november kl 15:00. 

Klubben bjuder på fika!  

 
 
Många hälsningar, 

Styrelsen 
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