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Nu är det september och vi har haft höstens första styrelsemöte, kurserna är i full gång, vi 
har hunnit med en rallytävling och den här månaden har vi ytterligare två tävlingar; i spår 
och lydnad.  
 
Tisdagarnas öppna träning med planvärd är i full gång igen och det är en hel del som 
kommer ner och tränar de kvällarna vilket är väldigt roligt! 
 
Vi börjar med… 
 

 
 
STORT TACK till… 

 Cathi & Magda för härligt uppstyrt mästerskap den 15 augusti! 
 

 Till er alla som har hjälpt till att hålla våra träningsplaner så välklippta under hela 
sommaren - ingen nämnd, ingen glömd! 

 



CORONA 

Vi fortsätter be våra medlemmar som känner sig förkylda eller på annat sätt minsta krassliga 
att inte vara i klubbstugan – det är även i övrigt bra att undvika att vara inomhus så mycket 
det går. Den 10 juni kom de senaste direktiven från SKK, här kan du läsa mer: 
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/  
Denna sida uppdateras kontinuerligt. 
 
Om du har Facebook följ oss gärna där, då vi lägger ut info och eventuella nya/ändrade 
riktlinjer där: https://www.facebook.com/tyresobrukshundklubb/ 
 
Vid viktig info så skickar vi det via mail till alla medlemmar. 
 
Viktigt och bra för alla att veta är att våra kurser och andra aktiviteter som genomförs görs 
utifrån SBK:s direktiv. 
 
 
 

HUNDENS VECKA 
Vecka 37 är det Hundens vecka och vi 
kommer ha två roliga evenemang för 
våra medlemmar: 
 
Tisdag 8/9  kl. 19:00-20:00 
Duktig hund – gör en test och få diplom 
och rosett 
 
Torsdag 10/9  kl 19:00-20:00 
Prova på: Sund med hund 
 
Välkommen! 
 
 
HUNDRUNDAN 
Äntligen drar vi igång med Hundrundan, TBK:s populära aktivitetspromenad igen! Onsdagar 
var fjärde vecka (ojämn vecka) och tiden är som vanligt 19:00 med samling på parkeringen. 
Kostnad är 50:-/ekipage och gång inkl. fika, betalas med Swish eller kontant (gärna jämna 
pengar ) 
Höstens datum är: 
v39 – 23/9 
v43 – 21/10 
v47 – 18/11 
v51 – 16/10 

 
 
 
 

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/
https://www.facebook.com/tyresobrukshundklubb/


TEMAKVÄLLAR 
Utbildningssektorn fortsätter med de populära temakvällarna i höst - där kommer det finnas 
1-2 instruktörer som visar grunderna för kvällens tema och alla som kommer får öva ifrån sin 
nivå och får tips och råd hur de kan träna vidare. 
Gratis för medlemmar, icke medlemmar 50 kr (betalas med swish på plats) 
Ingen föranmälan behövs, bara komma ner och träna.  
 
När det är ljust på tisdagskvällarna kan det förekomma skott-träning på klubben mellan kl. 
18.30-18.55 så om ni har skottberörda hundar så var inne i klubbstugan innan kl 18.30, där 
hörs det ingenting eller så kommer ni precis innan kl.19.00. 
 
Teman 
Tisd 29/9 - Gå fint i koppel kl. 19-20 
Tisd 27/10 - Inkallning kl. 19-20 
Tisd 24/11 - Hundmöten  
 
Det man gör ofta blir man bra på! 
Välkomna ner till klubben och träna med oss. 
 
 
 

KONTANTER 
Numera hanterar vi inte kontanter i kafeterian vilket 
innebär att du måste betala fika o dyl med swish. 
Undantag från detta är vid tävlingar. 
 
 
 
 
 

 
AGILITY 
Under medlemsmötet i november planerar vi att diskutera 
agilitysektorn, så är du intresserad av den grenen kom till mötet 
så har du möjlighet att påverka. 
 
 
 
 
 
 
 
Bifogat detta nyhetsbrev är också inbjudan till vårt medlemsmöte den 15 november. 
 
Många hälsningar, 
Styrelsen 
 



 

 

 

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE! 

När? Söndagen den 15 november 2019 kl 15:00 

Var? Klubbstugan 

Dagordningen är ännu inte helt färdigställd – men vi 

planerar att diskutera AGILITY-sektorn, så är du speciellt 

intresserad av den grenen kom på mötet och var med 

och påverka. 

Är det något annat du gärna vill att vi tar upp på mötet 

maila till ordforande@tyresobk.se och/eller 

sekreterare@tyresobk.bk 

 

Dagordningen till mötet kommer att finnas tillgänglig i 

klubbstugan inom föreskriven tid. 

 

Klubben bjuder på fika! 

Varmt välkommen!  
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