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Nu är snart mars månad över och i 
helgen ställde vi om klockan, så nu 

kan vi njuta av ljusare kvällar och 
känslan över att våren verkligen är 

på väg! Kurserna är i full gång på 
klubben och vi hoppas också på att 

vi blir flera på den öppna träningen, 
även om det självklart är oerhört 

viktigt att vi fortsätter visa hänsyn 
och hålla avstånd. 

 
 

Den 14 mars hade vi årsmöte, där vi tackade av vår ordförande Marie Sundberg, 
tillsammans med Cathi Jansson som gjort ett strålande jobb tillsammans i vår 
styrelse. Ett välbekant ansikte axlar Cathis roll som sekreterare, i form av Ulla 

Ericsson som vi är glada att ha med och som har lång erfarenhet i klubben. Mer 
okänd för många är kanske vår nya ordförande Björn Flodman, som tar över 

efter Marie. Här kommer några ord från honom: 
 

Hej du som är medlem i Tyresö Brukshundklubb! Du känner kanske inte mig 
ännu, men jag hoppas få lära känna dig under det här året. Jag är en gotlänning 

som har bott på halvtid i Tyresö sedan 2012, då jag träffade min fru Malin. Hon 
är också den största anledningen till mitt engagemang inom hundvärlden, där 

jag blivit välmarinerad i främst bruksgrenarna, men även fått ett stort 
allmänintresse för allt arbete och samliv man kan ha med sin fyrbenta vän. 

Än så länge är min tävlingskarriär väldigt kort, med en spårtävling och en tävling 
i barmarksdrag i bagaget hittills, men jag längtar efter att både träningar och 

tävlingar kan komma igång igen som vanligt. Att delta som åskådare på en 
tävling har varit minst lika spännande och engagerande för mig under åren och 

nu ser jag fram emot att få heja på alla er duktiga ekipage där ute som har roligt 
tillsammans i klubbens namn. 

Marie har lämnat över ordförandeklubban till en klubb i fantastisk form, där både 
styrelse, sektorer och kommittéer drivs av duktiga och engagerade medlemmar 
som har och vill vara med och göra bra och roliga saker för klubben. För roligt 

hoppas jag vi får tillsammans det här året! 
Tack för ordet och jag hoppas vi ses snart i vårsolen! 

/Björn Flodman 
 

 

ÖPPEN TRÄNING  
Nu är det planvärd på plats på tisdagkvällarnas 
öppna träning och fiket är bemannat av en 

styrelsemedlem. Skotträning sker mellan 18:30-
19:00. 

Välkommen! 
 

 
 
 

 



 

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. 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. 
 

 

ÅRSMÖTET 2021 
Den 14 mars hade vi, som sagt, vårt digitala årsmöte och vi vill tacka alla 

medlemmar som deltog och även rikta ett extra TACK till den förra styrelsen för 
ett mycket bra organiserat möte! 

 
2021 år styrelse ser ut så här: 

 
Ordförande – Björn Flodman 

Vice ordförande – Johanna Stone 
Sekreterare – Ulla Ericsson 

Kassör – Elisabeth Hagberg Dahlstedt 
Ledamot – Sofie Ögren 

Ledamot – Susanna Lindsjö 
Ledamot – Camilla Westling 

Suppleant – Yvonne Weijmar 
Suppleant – Tomas Knuutila 

 
Kontaktuppgifter till styrelse och sektorsansvariga hittar du på vår hemsida.  
 

Vi har också haft ett konstituerande möte och det första ”vanliga” styrelsemötet 
är direkt efter påsk. Vi ser fram emot ett roligt verksamhetsår och vill även tacka 

för förtroendet.  
 

 

KLUBBKLÄDER 
Vi påminner om att det nu finns klubbkläder att prova nere 
i klubbstugan på tisdagkvällar, då är någon på styrelsen på 

plats så att ni kan klämma och känna. Där finns också en 
prislista och möjlighet att beställa. OM ni vill gå hem och 

fundera innan beställning så går det bra att maila in den 
på info@tyresobk.se. 

 
Deadline för att beställa är den 30 april, och så blir 

det leverans (planerad!) i slutet av maj – då med TBK-
tryck. 

 
Bra att veta är att planen är att vi kommer ta in 
beställningar ca 2 gånger per år – en gång till hösten och 

en gång till våren. 
 

 

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/
https://www.facebook.com/tyresobrukshundklubb/
mailto:info@tyresobk.se


 
 

 

Avslutningsvis önskar vi alla våra medlemmar 
GLAD PÅSK! 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Många hälsningar, 
Styrelsen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


