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klubbstuga. Jag har dialog med kommunen om
vårt behov av att

Ordförande har ordet
Hej!
Äntligen har våren kommit och snön
försvunnit från våra planer. Så nu börjar det
bli svårt att hitta ursäkter för att inte träna.
På senaste styrelsemötet så hade vi en
genomgång av GDPR, dvs den nya
dataskyddsförordningen som träder kraft i
slutet av maj. Det är en hel del som vi behöver
gå igenom i samband med det och det är inte
helt enkelt att greppa allt.
Du kommer få ett mail från styrelsen där du
får ge ditt samtycke till att vi behandlar dina
personuppgifter. Vi vill att du svarar på det så
fort som möjligt när du fått det.
Vi har tidigare haft skyltar som har talat om
att skott kan förekomma på vårt område.
Dessa skyltar har försvunnit och vi har nu
beställt nya skyltar.
Tävlingssektorn har sedan årsmötet stått utan
sammankallande men jag vill nu hälsa Anki
Widström välkommen som sammankallande i
TÄS.
När det gäller tjänstehundsektorn så utsågs
jag till sammankallande. Så nu ska vi försöka få
fart även på den sektorn.
Tyresö kommun har hört av sig och meddelat
att man i sommar planerar att börja gräva ner
kommunalt vatten och avlopp till
fastigheterna i Nyfors. Samtidigt ska vägen
från busshållplatsen ner till vår parkering få
trottoar och cykelbana. Det innebär att det
tidsvis kommer bli mycket svårt att komma
ner till vår parkering och då även till vår

kunna nå parkering och stuga. Jag
återkommer när jag vet mer om när och hur
stökigt det blir.
På SBK:s kongress i fjol beslutade man att byta
ut den dåvarande loggan

till denna i stället

Tanken är även att lokalklubbarna ska följa
efter och använda samma logga men med sitt
namn under. Hitintills så har över 100 klubbar
bytt till denna logga. På senaste styrelsemötet
så beslutade vi att föreslå för medlemsmötet i
maj att även vi ska byta logga till SBKs nya,
som i vårt fall skulle se ut så här:

.
Kom på medlemsmötet och säg din åsikt och
var med att ta beslut.
Medlemsmötet är som du säkert redan vet
den 15 maj kl. 20,00 i klubbstugan.
Boka redan nu upp kvällen den 30 maj. Den
dagen fyller Svenska Brukshundklubben
100år! Det kommer vi att fira tillsammans
med alla andra lokalklubbar runt om i landet.
Vi startar grillen kl.18 och bjuder på korv och
dricka. 18,30 blir det uppvisning av våra
skyddsgrenar inklusive ett smakprov av vår
senaste disciplin Mondioring. Kl.19:55 så
håller vår förbundsordförande tal via webben
till alla klubbar och kl. 20 så bjuder vi på kaffe
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och tårta. Inte ofta man får fira en
hundraåring, så kom ner och var med vid
detta unika tillfälle!
Hälsningar
Tomas

Öppen träning tisdagar
Öppen träning är precis som det låter en
träning som är öppen för alla som vill träna sin
hund i en miljö med störning. På plats finns
två stycken planvärdar som kan hjälpa till med
tex kommenderingsträning.
Mellan 19.00 – 19.30 så ligger fokus på två
moment inom Bruksgrenarna – platsliggning
med skott och budföring med skott. Detta
innebär att det kan smälla och har du en hund
som är påverkad av skotten så kan du
antingen välja att vara kvar på parkeringen
eller gå in klubbstugan där skotten knappt
hörs. 19.30 ligger fokus på ”vanlig”
platsliggning utan skott som är ett moment
som förekommer i lydnadsklass 2 och uppåt.

berättar hur det går till. Listan över
planvärdar sätts ihop en gång per termin så är
du intresserad maila till info@tyresobk.se och
skriv planvärd i ämnesraden så kommer din
intresseanmälan skickas till rätt person.
Vårt fik är öppet på tisdagar och bemannas av
någon person ur styrelsen så självklart är du
och din hund välkomna ner för att ta en fika,
prata med någon ur styrelsen eller bara njuta
av kvällssolen på altanen.

Medlemsmöte
Den 15 maj klockan 20.00 är det dags för
vårens medlemsmöte i klubbstugan. Klubben
bjuder på fika.
Dagordningen är inte färdigställd så har du
något som du vill ta upp på mötet skicka ett
mail till ordförande@tyresobk.se eller
sekreterare@tyresobk.se .

Sektorer på Tyresö BK
Det är ju inte bara styrelsen som arbetar aktivt
för att driva Tyresö BK framåt utan mycket av
arbetet sköts av våra sektorer:
HUS = Hundägarutbildningssektorn
TÄS = Tävlingssektorn
RUS = Rasutvecklingssektorn
TJH = Tjänstehundssektorn
PR = Pr/Informationssektorn

På bilden ser ni Ulla Eriksson som är en av våra
härliga planvärdar (bilden tagen av Magdalena
Haeger)
Vill du hjälpa till och bli aktiv som planvärd ?
Du behöver inte ha någon större erfarenhet av
tävlande utan första gången paras du ihop
med en erfarenplanvärd som hjälper dig och

Rallylydnadssektorn och Agilitysektorn är
vilande just nu i väntan på någon som vill ta
ansvar för dessa sektor som sammankallande.
Sedan har vi även Plan & Stugkomittén,
Kökskomittén .
I nästa nummer kommer vi att presentera två
av sektorerna lite närmare. Mer information
om våra sektor och hur du kommer i kontakt
med dem hittar du på vår hemsida.
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Rallylydnadstävling på
Tyresö BK

Foton till hemsidan &
nyhetsbrev.

Den 21 april hade vi årets första
rallylydnadstävling på Tyresö BK. Tyvärr kunde
vi inte vara med och dokumentera tävling den
här dagen men vad vi har förstått så blev det
en mycket lyckad och uppskattad tävling. Vi
har sett flera inlägg på Facebook från tävlande
som tackade för en bra anordnad tävling,
vilket alltid är väldigt roligt.

Vi tar tacksamt emot just dina foton och bilder
att pryda nyhetsbrev och hemsidan med.
Har du en härlig vårbild på din hund eller har
du fotograferat på en kurs, träning,
hundrunda eller likande så skicka dessa bilder
till webmaster@tyresobk.se .

En liten varning

Bilderna på dagens prispallar är tagna av
Veronica Blom och har lånats från Facebook.
Vi vill samtidigt passa på att tacka våra
sponsorer för Rallylydnadstävlingen.
Ett litet mindre trevligt vårtecken är ju att nu
när solens strålar börjar värma så vaknar
ormarna till liv igen efter vinterdvalan. Förra
helgen så var det några uppmärksamma
kursdeltagare som fick syn på en huggorm
precis vid agilityplanen.
Om olyckan skulle vara framme och din hund
skulle bli ormbiten så är det ju viktigt att vi
som hundägare vet hur vi ska hantera
situationen. Lite mer information om detta
hittar du här:
Mer information om våra sponsorer med länk
till deras hemsidor hittar du på vår hemsida:
http://www.tyresobk.se/taevlingarprov.html

https://www.anicura.se/fakta-ochrad/hund/ormbett-pa-hund/

Nr 3 2018

När hunden har fast avföring och inga
kräkningar ökas portionsstorleken försiktigt
samtidigt som antal tillfällen minskas. Får
hunden diarré igen kan man ha ökat
portionerna för fort. Prova då att minska
mängden mat.

Veterinären tipsar
På våren så får våra hundar ofta magsjuka.
Ofta beror det på att de ätit något olämpligt
eller smittats av någon annan hund som haft
magsjuka. Det finns även andra sjukdomar
som börjar som en magsjuka så man får hålla
noga koll på allmän tillståndet så som feber,
trötthet och aptitlöshet.
Tänk på att det ofta smittar så låt inte hunden
träffar andra hundar.
Vid diarré och/eller kräkningar är det viktigt
att ert djur tar det lugnt. Tänk er själva när ni
är magsjuka-man ska vila.
Inga långa promenader eller lek. Det är viktigt
med fri tillgång på ljummet vatten. Kräks
hunden upp vattnet blir den snabbt uttorkad
och då bör veterinärkontakt tas omgående.
Kontrollera även så att hunden inte har fått
feber. Normal temperatur är 37,5-38,5.
Vill man kan man ge ett stoppande preparat t
ex Promax, Canikur eller annat stoppande och
lugnade så finns det på Apotek, välsorterade
djuraffärer eller hos veterinär.
Under första dygnen ges mycket små
portioner dietmat 7-8 gånger dagligen.
Antingen ges dietfoder eller så kokar man
själv. Egen mat består av överkokt ris och en
lättsmält proteinkälla
tex kokt fisk eller kyckling utan skinn.

När magen har stabiliserat sig helt görs en
mycket försiktig övergång till det ordinarie
fodret. Börja försiktigt med 2-3 kulor och öka
sedan mycket sakta mängden av det ordinarie
fodret. En för snabb övergång gör ofta att
problemet återkommer.

.

Stort tack till Malin Flodman och Tyresö
Djurklink för dina tips till oss!

Slutligen,
Så vill vi i PR/Info sektorn passa på att önska
alla härliga klubbkamrater en härlig vår och vi
syns väl på

medlemsmötet den 15
maj klockan 20.00!
Vid penna
Linda Ekström & Lena Larson

