
 

 
Foto Charlott Vidh 

(ärligt stulen från Facebook)  

Nu står det augusti i min kalender och sommaren börjar gå mot sitt slut men jag hoppas på 

många fina dagar och kvällar på klubbens härliga veranda i sensommar solen. Nu har vi fått 

nya bord och en del av de gamla borden har fått en ansiktslyftning så varför inte komma ner 

och mysa med en kopp kaffe i solen. Verksamheten är i full gång och lägren har avlöst 

varandra de senaste tiden. Nu hoppas vi på en lika fullspäckad höst med en massa roliga 

aktiviteter på vår fina klubb.  

ÖPPEN TRÄNING  

Tisdagen den 16 augusti är det återigen dags för vår öppna träning i lydnad. Det startar 

klocka 19.00 med platsliggning med skott /budföring med skott för dig som ska tävla i 

Bruksgrenarna. Klockan 19.30 är skotten avklarade och då kör vi vanlig platsliggning. Sedan 

är det upp till var och en vad  ni själva vill träna på. Planvärdarna finns på plats för att hjälpa 

till – de känns lätt igen på på de diskret gul/oranga reflexväxtarna. 

Månadens planvärdar är:  

2016-08-16 Lena Larson Anki Wiborg 

2016-08-23 Ulla Ericsson Anneli Hjelte 

2016-0830 Kicki Wikman Kjell Åkerlund 

2016-09-06 Carin Södergren Karin Ernflo 

2016-09-13 Martina Carlstedt Hanna Westerholm 

Är du inte uppsatt på listan som planvärd men vill hjälpa till så kontaktar du Pernillla Lindahl 

(mail: pernilla.lindahl67@gmail.com) .  Behöver du byta planvärdsdag? Ta kontakt med 

någon annan på listan och hitta ersättare ! 
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Kaféet har öppet  

På tisdagarna när den öppna träningen pågår så bemannas vårt härliga 

Kafé av någon i styrelsen. Ett perfekt tillfälle för dig som önskar att 

komma ner och ställa frågor eller komma med önskemål. Eller varför 

inte bara köpa lite fika och sitta på altanen och njuta i sensommar 

solen ? Kaféet är även bemannat på kurskvällar och på tävlingar 

Vill du hjälpa till i köket? Kontakta Veronica Blom ( blom.veronica@gmail.com ). Du behöver 

inte binda upp dig på mer än du önskar och har möjighet till. Självklart får du introduktion av 

Veronica eller någon annan van kökspersonal. Det är ett utmärkt sätt att lära känna dina 

klubbkamrater och komma in i klubbens gemenskap – för det vet väl alla att hundträning och 

fika går hand i hand.   

Hundrundan kör igång igen 

Onsdagen den 17 augusti är det dags för uppstarten av vår 

Hundrunda som kommer att gå varje onsdag fram till 14 december. 

Vi samlas klockan 19.00 och går en promenad tillsammans. Under 

vägens gång stannar vi och gör olika typer av vardagslydnadsövningar. Övningarna 

individanpassas så den instruktörsledda promenaden lämpar sig för såväl dig med 

valp/unghund till rutinerade tävlingsekipage. Har din hund problem med hundmöten eller 

något annat problem som du vill ha hjälp med ? Ingen fara – vi ser till att promenaden och 

övningarna fungerar även för dig. Och mellan övningarna har du chansen att få hjälp 

instruktören på plats.  

Hundrundan är till för ALLA oavsett ras, ålder och kunskaper! Du behöver inte heller vara 

medlem i Tyresö BK, alla är välkomna så bjud gärna med dig grannar, vänner och bekanta! 

Ingen föranmälan krävs. 

Vi går från parkeringen klockan 19.00 så kom gärna några minuter innan. Promenaden 

avslutas med en härlig fika tillsammans i klubbstugan. Kostnad: 50:- per gång. Det finns även 

klippkort att köpa för 250:- (då får du gå 6 gånger) och fika ingår . 

 

Bilder tagna vid vår sommaravslutning.  
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Höstens kurser 

 

Höstens kurser finns nu presenterade på hemsidan och även i höst har vi ett stort utbud av 

kurser. Eller vad sägs om kurser i Nosework, rallylydnad, tävlingslydnad, spår och 

aktiveringskurser? Passa på att anmäl dig till någon av höstens alla kurser, platserna är 

begränsade!  

Saknar du någon kurs eller har något speciellt önskemål? Tveka inte att höra av dig till 

utbildning@tyresobk.se så ska vi se vad vi kan åstadkomma.  

STÄDLISTA 

Som ni vet så sköts allt arbete i klubbstugan helt och hållet ideellt, det är vi medlemmar som 

tillsammans gör klubben till vad den är. För oss som har nyckel till klubbstugan innebär det 

att vi blir uppsatta på städlistan ( 1 – 2 helger/år) . 

Det här är månadens städpatruller:  

Vecks 34 26–28 aug.  Agnetha Fogelberg               

Vecka 35 2–4 sept.  Karin Ernstedt     

Vecka 36 9–11 sept.  Karolina Niczko       

Vecka 37 16-18 sept.  Lena Löfven                            

Markerade helger innebär att det är tävlingar den helgen och då behöver klubbstugan städas 

innan tävlingen. På vår hemsida hittar du vilken dag tävlingen är. Glöm inte att sätta en liten 

signatur på listan i klubbstugan efter att du har städat.  
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Den 19 – 21 augusti går UNGDOMS SM 2016 av stapeln på vår klubb då Tyresö 

Hundungdom står som en av arrangörerna. Detta innebär att samtliga planer och 

klubbstugan är uthyrd fredag - söndag. Vissa förberedelser kommer att ske även under 

torsdags kvällen. Självklart är vi vuxna välkomna ner som publik – det här är ett stort 

arrangemang med tävlande från hela Sverige och vi är grymt stolta över våra ungdomar som 

har fått äran att arrangera. Tävlingar kommer arrangeras i grenarna lydnad, rallylydnad, 

agility, freestyle, heelwork to music och handling och kaféet kommer att vara bemannat. 

Invigningen kommer att ske runt 17-tiden på fredagen och sedan drar tävlingarna igång på 

lördags morgonen. För mer information se:  https://ungdomssm2016.wordpress.com/  

 Tyresö Brukshundklubbs parkering 

Stundtals är det väldigt många bilar på vår parkering och nu när sommaruppehållet är över 

för både oss och för ”byggkillarna” som jobbar på ängarna bort mot klubbstugorna, kan det 

vara väldigt trångt. Tänk på att inte lämna onödigt mellanrum mellan bilarna så att flera får 

plats. Därmed inte sagt att ni behöver tränga ihop er som på bilden nedan. 

 

Till sist, 

Svenska Brukshundklubben fyller 100 år 2018 och målsättningen till dess är att vi ska nå det 

totala antalet av 100.000 medlemmar. Självklart vill Tyresö BK vara med och kämpa för det 

utsatta målet eller hur? Så har du bekanta, vänner, släktingar eller andra med hund som 

ännu inte är medlem i Tyresö BK – berätta om vår fantastiska klubb och uppmana dem att gå 

med. För Tyresö BK är vi medlemmar tillsammans! Och alla kan inte göra allting men alla kan 

göra något !  Vi ses väl i höst – på en kurs, öppen träning eller Hundrundan? 

Ketta & Lena  
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