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Nu är det december och här kommer årets 
sista nyhetsbrev som bland annat innehåller 
rolig info om nästa års klubbläger! 
Höstens kurser och tävlingar är avslutade och 
ikväll är det Hundrundans julavslutning – men 
det pågår ändå en del träning på klubben 
vilket är jättekul. 
Lägger in en solig och vintrig bild för att pigga 
upp oss lite så här veckorna innan jul! 

 
 
 
KLUBB- & TRÄNINGSLÄGER 2018 
Träningshelg för klubbens medlemmar (du ska vara 
medlem 1/1 2018) utan instruktörer, med syfte att ha 
trevligt tillsammans och komma varandra närmare. Alla 
tar ansvar för sin egen träning och vi hjälper varandra. 
 
Datum:  Torsdag 17/5 – söndag 20/5 
Plats:  Klotens Fritid & Konferens, 22 mil från Tyresö (ligger i Kopparberg) 
Tidsplan: Torsdag – ankomst, fredag/lördag – träning, söndag – träning fram 

till tidig eftermiddag 
Lägeransvariga: Marie Sundberg, Merike Lepp & Johanna Stone 
 
Du kan välja enkelrum eller dubbelrum i fullt utrustade stugor. 
Pris:  
Enkelrum 1 000,00 kr 
Dubbelrum 700,00 kr 
  
Skicka in intresseanmälan före 24/12 till utbildning@tyresobk.se  
Skriv gärna ”Läger” i rubrikraden. 
 
Ange ditt namn, om du vill ha enkelrum eller dubbelrum (vem vill du dela 
med), vad du vill träna på samt din nivå. 
Följande aktiviteter finns att välja på:  
spår – sök – rapport (om ni är fler än 2) – rallylydnad – lydnad - nosework 
 
OBS! Denna första anmälan är INTE bindande utan ska ge oss ett hum om hur 
många stugor vi behöver. Vi återkommer med mer detaljerad info efter jul till 
er som anmäler intresse nu och då får ni också ett sista datum för bindande 
anmälan. 
 



 
EFTERLYSNING: BILDER 
Skicka gärna bilder så att vi kan uppdatera hemsidan! De behöver vara 
liggande för att passa in i bildspelet. Glöm inte att uppge fotografens namn. 
Genom att skicka in din(a) bild(er) till webmaster@tyresobk.se så godkänner 
du också att de publiceras på hemsidan. 
 
 
PLANVÄRDAR & KANSLI 
Nu är säsongen för planvärdar på tisdagar över och kansliet & fiket är inte 
heller bemannat av styrelsemedlemmarna. 
Både planvärdar och kansli återkommer den 20 februari 2018. 
 
Detta innebär självklart att man ändå kan komma och träna på 
tisdagkvällarna, men det finns ingen ansvarig som öppnar stugan eller tänder 
på planen utan för att göra det behövs nyckel. 
 
Vill du ha nyckel? Maila klubben på info@tyresobk.se så får du mer info om 
vad som gäller för det! 
 
 
 
 

 
 
SNÖRÖJNING 
På medlemsmötet i november beslutades det att om vi får en fortsatt mild 
vinter så snöröjer man själv, dvs vid behov så tar den/de som kommer ner 
fram sand och spade/skyffel och skottar uppfarten. 
 
Vid eventuellt snökaos dvs otroliga mängder snö under HELA vintern så ordnar 
självklart klubben plogning av väg och planer. Vi informerar då om detta på 
hemsidan och Facebook.  
OBS! Viktigt för alla att veta är att innan planer kan plogas så måste de vara 
ordentlig tjäle dvs även om det snöar ymnigt några dagar så kanske det inte 
går att ploga! 
 
Sand och spade/skyffel står innanför dörren i stugan. Ytterligare en snösläde 
kommer att köpas in vilket innebär att det kommer att finns två på klubben. 
 



 
 
FAST TELEFON KLUBBSTUGAN 
Styrelsen har, i samråd med sektorsansvariga, 
beslutat att säga upp vårt fasta telefonnummer. Det 
innebär att telefontiden på tisdagar kommer att 
upphöra. 
Telefonnummer och emailadresser till alla sektorer & 
kommittéer finns att hitta på hemsidan. Man kan 
också nå klubben på info@tyresobk.se 

 
 
 
 
 

 
 
 

Till sist vill vi i styrelsen tacka för det här året  
och önska alla medlemmar 

 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

 
 
 
 
 
 


