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Ordförande har ordet 
Hej! 

Den 15 maj så hade vi vårt medlemsmöte i 

klubbstugan. Tyvärr så var vi bara 18st. Visst, en 

del jobbar kväll, eller har andra förhinder och kan 

inte vara med. Men nog borde det vara betydligt 

fler som är intresserade av hur det går för 

klubben? 

På medlemsmötet beslutades det att vi ska byta till 

SBK:s nya logga som jag skrev om i förra 

nyhetsbrevet. Ett mycket bra beslut tycker jag då 

det leder till enhetlighet och lättare för 

utomstående att förknippa oss med Svenska 

Brukshundklubben. 

Jag vill återigen passa på att uppmana er att 

komma ner till klubben den 30 maj och 

tillsammans med alla andra klubbkamrater fira vår 

hundrade födelsedag. Vi tänder grillarna kl.18.00 

och avslutar med kaffe och tårta vid kl.20.00. Jag 

hoppas vi blir så många så tårtorna är slut när vi 

går hem. Mer om vårt firande på annan plats i 

detta nyhetsbrev. 

Njut av sommarvärmen som har slagit till. Tiden 

går fort, så snart är det dags för kräftskiva. 

Hälsningar 
Tomas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NYUTBILDAD 
INSTRUKTÖR 
 

Vi har en ny SBK Certifierad Rallylydnads instruktör 

på klubben – Charlott Vidh. 

Charlott har varit medlem i klubben sen 2011 och 

började träna tävlingslydnad innan hon upptäckte 

rallyn. Rallylydnaden har dock tagit över så att hon 

ville utbilda sig till Rallylydnadsinstruktör och nu är 

hon klar och kan hålla kurser i alla klasserna. Sedan 

tidigare är hon även allmänlydnads instruktör. 

Charlott har redan hunnit hålla två kurser i 

rallylydnad nybörjare och till hösten kommer det 

bli en fortsättningskurs. Finns det intresse för även 

avancerad- och mästar-klasserna så skicka gärna in 

ett mail till utbildning@tyreso.se så får vi se om 

det finns underlag till fler rallykurser i höst.  

Kanske ni vill ha intensivkurser som är över en helg 

eller två, lämna gärna förslag så kollar vi gärna på 

alternativ som kan passa.  

Som instruktör är Charlott tydlig och pedagogisk 

och tar sig tid så alla ska förstå de olika momenten, 

du kommer även få individuella tips hur just du kan 

träna med din hund för att nå de resultat du vill 

uppnå. På kurserna delar hon med sig av tips och 

erfarenheter från träning och tävlingssituationer, 

alla har vi varit nybörjare och alla är varmt 

välkomna att delta utifrån sina förutsättningar så 

länge du har en grundlydnad på din hund. I 

nybörjarklassen har du koppel på din hund och i 

resten utav klasserna ska du kunna jobba med din 

hund utan koppel. Kontakt och följsamhet jobbar vi 

upp under kurserna och att ha roligt med sin hund 

är också viktigt.  
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Här kommer lite omdömen av deltagarna från 

senaste Rallylydnads kursen för Nybörjare: 

- Vi har gjort stora framsteg med hjälp av 

kursen och Charlott. Från att ha varit lite 

överallt till att vi inte behöver skämmas 

längre. 

- Trevligt bemötande, tydliga instruktioner, 

bra upplägg. Charlott gör att man känner 

sig sedd och uppmärksammad och man 

får bra tips. 

- Det har varit en jättebra kurs. Både teori 

och praktik. Lärt mig mycket om 

bana/skyltar och hur jag och min hund 

arbetar tillsammans och hur vi ska göra 

för att komma vidare. 

I juni kommer vi planera in höstens kurser så 

skynda att anmäla intresse vad ni vill ha för 

rallykurser. 

 

           

 

. 

 
 
 
 

 

 

Svenska 

Brukshundklubben  

fyller 100 år! 

 

 
Självklart ska vi på Tyresö BK också vara med och 

fira Svenska Brukshundklubbens födelsedag. 

Onsdagen den 30 maj kommer det sjuda av 

aktiviteter på klubben.  

 

Uppvisning av Skydd och  Mondioring -den senaste 

hundsporten inom SBK kommer ledas av Marcus 

Fant. 

Vår populära aktivitetspromenad kommer att 

starta 19.00 från parkeringen och dagen till ära så 

kommer det bli en lite special promenad.  

Vi kommer att tända upp grillen och bjuda på korv 

med bröd.  

 

 

 

Inbjudan 
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Ingen födelsedag utan tårta så självklart kommer vi 

även ordna med tårta och kaffe senare på kvällen. 

Alla är hjärtligt välkomna så bjud med er grannen 

och kom och fira 100-åringen tillsammans med oss 

på Tyresö BK. 

Hjärtligt välkomna!! 

 

Veterinären tipsar 
 

SKENDRÄKRIGHET 

Våra hundar härstammar ju från vargen och så då 
lever vissa beteenden kvar som var viktiga för 
vargens överlevnad. Ett av dessa är skendräktighet. 
En tik är dräktig i ungefär 9 veckor. Hon får någon 
vecka innan förlossningen mjölk i juvren och börjar 
att leta en lya att föra sina valpar i-tex under en 
säng eller gräver en grop i trädgården. Blir tiken 
inte parad så kan hon bli s.k. skendräktig-det beror 
på hormoner. 

Omedelbart efter att tikens höglöp (östrus) 
avslutas, inträder metoöstrus, en period som 
motsvarar dräktighetstidens längd. Den här 
perioden inträder vare sig tiken paras eller inte  

 

 

I dagsläget kan man ju tycka att skendräktigheten 
är rätt ”onödig” men den hade en viktig i funktion i 
vargflocken.  

Om det skulle hända något med flockens ledartik 
så att hon inte själv kan ta hand om sina valpar, ska 
någon av de andra, skendräktiga, tikarna kunna gå 
in och ge di åt valparna i stället för mamman.  

Ungefär två månader efter löp så brukar tiken sluta 
att äta, bli rastlös och gnällig och allmänt beteende 
förändrad. Hon brukar även leta bo och bäddar 
runt 
 

Detta beteende kan hålla i sig i flera veckor. Basta 
sättet att förebygga är att dra ned på maten, öka 
motionen samt ta bort ev leksaker som tiken 
adopterad.  
 

Det finns även receptbelagd medicin, Galastop, 
men det kräver ett veterinärbesök för att skrivas ut 
så man inte missar en eventuell 
livmoderinflammation eller annat som kan inträffa 
efter löpet. 

Öppen 
allmänlydnadsträning 
  
Lördagen den 26/5 kl 10:00 – 13:00 är det dags 
igen. 

 

 
Duktig hund? Duktig hund! 
Kom och prova hur ni klarar av SBKs 
lydnadsövningar. Våra instruktörer arrangerar en 
liten bana där du får testa din hunds färdigheter.  
 
Detta är för dig som vill ha roligt med din hund 
med fokus på vardagslydnad och stimulans genom 
roliga övningar. Det finns möjlighet att träna 
enskilt eller i grupp. Vi anpassar övningarna så att 
alla hundar i alla åldrar får något att träna på.  
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Instruktör finns på plats och leder övningarna och 
ger dig hjälp om du så önskar. Välkommen att 
umgås och träna tillsammans med oss.  
 
Vi finns på plats mellan 10:00 – 13:00. Du kan 
komma när du vill under denna tid – och går när 
det passar dig. Kafeterian är öppen under denna 
tid. 

Kostnad 100 kr (inkl en fika) betalas på plats, via 
Swish eller kontant.  
 
Öppet för alla, du behöver inte vara medlem eller 
anmäla dig, det är bara att dyka upp 
 
Hoppas vi får träffa dig och din hund – Tyresö BK 
Kurser & Utbildning 

GDPR – ny lag träder i 
kraft 25 maj! 
 
Detta mail har skickats ut till alla våra 
medlemmar.För en del av er hamnar brevet i 
skärpposten . Filen finns också på vår hemsida. 

"Hej TBK:are! 

I vårt arbete att anpassa oss till den kommande 
personuppgiftslagen (GDPR) så måste vi få ditt 
godkännande för att kunna använda dina uppgifter 
i vårt arbete på klubben. Bifogat finner du ett 
dokument som du måste läsa och godkänna. 
Du behöver inte fylla i dina uppgifter, dom har vi 
redan. Det räcker med ditt namn och datum längst 
ner. 

Detta mail är skickat via SBK medlem online. Det 
går därför inte att svara på det. Vidarebefordra 
istället mailet till ordforande@tyresobk.se 

Gör gärna detta så snart som möjligt så du inte 
glömmer det och vi slipper påminna så många. ?? 

Med vänlig hälsning 
Tomas Knuutila 
Ordförande 
Tyresö Brukshundklubb” 

Har du inte fått mailet eller har du tappat bort 
dokumentet så finns det att hämta på vår 
hemsida under punkten STYRELSEN 
INFORMERAR. 

 

 

Slutligen –  
 
Ni missar väl inte århundrades händelse? Tänk att 
få vara del av en organisation som varit verksam i 
100 år!  Vi ses väl den 30 maj kl. 18.00 nere vid 
klubbstugan för att fira SBK´s 100 årsdag  
 
Vid pennan, 
 
Linda & Lena  
 
 
 


