
Plan- och stugkommitén informerar:

Nu har vi skrivit kontrakt med en byggfirma som kommer riva våra hundburar och sen 
bygga 14 st nya. Fyra stycken utav dem kommer vara lite bredare än vad de är idag. 
Dessa är till för de medlemmar som har stora hundar eller flera hundar så de får plats i 
samma bur ifall de vill. Byggfirman heter Tom Gut Bygg och Snickeri. De kommer 
förhoppningsvis att starta under v 16 och de har lovat att hålla snyggt och rent speciellt 
inför helgerna när vi har tävlingar på klubben. De kommer även att bygga på ett nytt 
trappsteg och bygga handledare vid vår trappa in till klubbhuset.
Tack för att alla har tålamod och förståelse under byggtiden.

Hälsningar Charlott 
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Öppen träning tisdagar 19.00

Varje tisdag har vi öppen träning för våra medlemmar. Öppen träning startar klockan 
19.00 och på plats finns två planvärdar som hjälper till och agerar tävlingsledare vid 
platsliggning och budföring. Träningen börjar med platsliggning med skott och sedan 
budföring med skott. Det innebär att det förekommer skott på klubben mellan 19.00-
19.30. Har du en hund som är skottberörd eller en hund som du inte vet hur den 
reagerar på skott så se till att du kommer innan 19.00 och gå in i klubbstugan under 
tiden (där inne hörs det knappt) alternativt stanna kvar på parkeringen. Ska du inte 
tävla/träna i de olika bruksgrenarna så är det onödigt att träna platsliggning/budföring 
med skott. 19.30 är det vanlig platsliggning (tävlingslydnad) .

Planvärdarna är beredda att svara på frågor och hjälpa dig till rätta. De känns igen på de 
vackra gula reflexvästarna som diskret lyser upp planen på tisdagskvällarna.
Planvärdar de närmaste veckorna är:

12 april Kicki Wikman / Johanna Stone
19 april Anna Lenngren/ Lisa Johansson
26 april Veronica Blom / Karin Ernflo
3 maj Lena Löfven/ Agnetha Fogelberg
10 maj Pernilla Lindahl/Mirre Lindgren

Vill du hjälpa till som planvärd ?
Anmäl dig till Pernilla Lindahl (pernilla.lindahl67@gmail.com ) så sätter hon upp dig tillsammans 
med en erfaren planvärd på nästa terminslista.  

Klubbens Kafé 

Ni kommer väl ihåg att ni kan köpa ert fikaklippkort? Kostnaden är 
100 kr (värde 105kr) och ni har förmånen att få köpa 
kaffe/Te/varm choklad och bulle/wasa knäcke för 15 kr (ordinarie 
20 kr) 
Fördelen med klippkortet är att ni aldrig behöver komma ihåg fika 
pengar när ni åker ner och tränar, för kortet har ni självklar i 
hundträningsväskan :)

Varm välkomna till vårt fantastiska café /Veronica & Malin

PS. Vill du hjälpa till i köket? Vi är alltid i behov av hjälp så vill ni 
träffa nya människor och få en gratis fika så passar det ju perfekt 
att stå i köket en kväll och servera kursdeltagarna fika, självklart 
får ni en introduktion :) DS

Köksansvarig:  Veronica Blom e-mail: blom.veronica@gmail.com

tfn: 0730-682 382 



 – Nr 3 2016

HUNDRUNDAN 

Varje onsdag klockan 19.00 samlas vi vid parkeringen och startar vår 
aktiveringspromenad. Nu när det blir ljusare på kvällarna så är det inte ovanligt att vi är 
närmare 20 – 25 deltagare med hund. Hundrundan är en instruktörsledd promenad för 
alla hundar och hundägare så det spelar ingen roll hur gammal/ung din hund är eller om 
den har problem vid hundmöten – vi jobbar tillsammans i grupp men med 
individanpassade övningar så att alla kan vara med.
Hundrundan har också en egen sida på facebook där vi lägger upp små uppdateringar, 
filmer och foton så är du nyfiken så gå gärna in där och kika.

https://www.facebook.com/Hundrundan-TBK-225397027491236/?fref=ts

Städning av klubbstugan.
Som ni alla vet så är det vi klubbmedlemmar som har nyckel till stugan som sköter 
städning av den. 
Kommande städpatrull är:
8 – 10 april Mirre Lindgren
15-17 april Lena Larson
22 - 24 april Ing-Mari Sjöberg
29april – 1 maj Carin Södergren (obs!! Tävling 1/5 )
8 – 10 maj Malin Dertell (obs!! Tävling 8/5)

Kom ihåg att skriva ert namnteckning på listan på anslagstavlan (i kaféet) och självklart 
städar vi inte på de dagar som det är tävling på klubben.



 – Nr 3 2016

Information från styrelsen

Svenska Brukshundklubben fyller 100 år 2018.
Konsult Olof Norqvist kom till TBKs styr.möte för att hjälpa oss att sätta igång projektet 
SBK 100 000 medlemmar, 100 år. Det blev intensiva och givande diskussioner. Mer 
information kommer på medlemsmötet.

Sophämtningen

Sophämtningen har fungerat uselt sedan sommaren 2015 och styrelsen har jobbat med 
frågan sedan dess. SITA fick i början av 2016 ett godkännande från kommunen att åka in 
till vår tomtgräns och hämta soporna, men det har trots det inte fungerat. Den 7 april 
fick Pernilla en bekräftelse på att sopkärlet skulle tömmas fredagen den 8 april och 
efter det enligt sedvanlig rutin. Vi håller våra tummar.

Medlemsmöte 
Tisdagen 17 maj är det medlemsmöte på klubben kl. 20.00 så att alla som vill hinner 
träna innan.

Slutligen

Tänk på att det nu är högsäsong för vårens faror för våra fyrbenta vänner då ormarna 
börjar vakna ur sin vintervila. Dessutom är det hög tid att tänka på fästingskydd av olika 
slag då dessa illvilliga kryp redan visat sitt fula tryne. Men framförallt tänk på att njuta 
av vårsolen tillsammans med er fyrbenta vän så fort tillfälle ges !

Ketta & Lena


