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Nu står det juni månad i kalendern och det innebär ju för många av oss att det duggar tätt mellan 

studentfirande, skolavslutningar, bröllop och annat roligt. För några av oss närmar sig även 

semestern med stormsteg – ni vet, den där tiden på året då man kan passa på att göra det som faller 

en in som att träna eller tävla med sin egen hund. ”Sommaren är kort” sjunger Tomas Ledin men vi 

får hoppas att han har fel i att ”det mesta regnar bort”.  

 

 

 

 

Sommarlov för Öppna träningen 

Nu är öppna träningen slut för den här terminen och alla planvärdar får ett välbehövligt sommarlov. 

Självklart går det bra att träna på tisdagar även om vi inte har planvärdar på plats. För er som vill ha 

tillgång till träningsmaterialet som finns inne i klubbstugan, går det bra att kvittera ut en nyckel från 

Pernilla Lindahl ( kontakta henne via mail, pernilla.lindahl67@gmail.com ).  

Öppna träningen är tillbaka igen 16 augusti och planvärdslistan kommer skickas ut till berörda 

personer i god tid. 

 

Styrelsen informerar  

Nu har styrelsen haft sitt sista styrelsemöte för den här terminen och vi tar nu sommarlov fram till 

den 9 augusti då vi kommer ha höstens första styrelsemöte. Självklart går det att nå oss även under 

sommarlovet via mail (ordforande@tyresobk.se , info@tyresobk.se) men tänk på att vi inte läser 

mailen dagligen så det kan dröja en tid innan du får svar oss. 

Kansliet, som bemannas av styrelsen, kommer ha sommarstängt fram till 16 augusti då vi öppnar igen 

samtidigt som höstens första öppna träning.  

Styrelsen vill passa på att önska en riktigt TREVLIG SOMMAR !! 
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EFTERLYSNING ! 

Kansliets dator är inte av den absolut senaste årsmodellen utan börjar bli väldigt ”trött och seg”. 

Kanske behöver den bara lite ”tender love and care” och det räcker med att uppdatera och rensa?  

Vi hoppas på att det finns någon datakunnig person bland våra medlemmar som skulle vilja kasta sig 

över det här projektet och sparka lite nytt liv i vår kanslidator (som behövs för bland annat våra 

tävlingar). 

 Kan du hjälpa oss? Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter till info@tyresobk.se  

 

 

 

Kaféet har sommarstängt 

I och med att vårens kurser är slut så kommer kaféet hålla 

sommarstängt till den 16 augusti (dock är kaféet bemannat på onsdagar 

så länge hundrundan pågår). Men misströsta inte – självklart finns det 

möjlighet att själv koka sig en kopp kaffe, köpa en dricka under 

sommarledigheten också. Veronica, som är köksansvarig, kommer att se 

till att lagret är välfyllt innan semestern.  

Vill du hjälpa till att bemanna köket i höst? Hör av dig till Veronica (blom.veronica@gmail.com) så 

hjälper hon dig. 

 

 

 

 

PARKERING VID KLUBBSTUGAN! 

Det körs fram alldeles för många bilar till klubbstugan. Det måste bli ändring på 

det! Att köra fram sin bil till klubbstugan gäller enbart för varutransporter, 

sophämtning och träning som kräver MYCKET utrustning (så som t ex skyddet där figuranten har 

tillstånd att köra fram) och vid speciella arrangemang där styrelsen beviljat tillstånd att köra fram. 

Egen hund räknas inte som varutransport och all framkörning vid arrangemang eller träningar där det 

finns speciella skäl att köra fram, måste beviljas i förväg av styrelsen.  

Vi kommer få en uppsträckning av kommunen om det inte blir ändring på detta och då kommer vi 

eventuellt förlora rätten att köra fram även vid varutransporter, vilket skulle vara förödande.  
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HUNDRUNDAN  

Än är det inte riktigt dags att ta sommarlov för Hundrundan 

utan vi fortsätter vår populära aktivitetspromenad varje 

onsdag fram till den 6 juli, då vi har vår sommaravslutning. 

 Så vill du hitta på något roligt tillsammans med din hund och 

andra trevliga hundmänniskor – tveka inte att dyka upp 

parkeringen. Tänk på att vi går klockan 19.00 så var där i god tid. Kostnad 50:- per ekipage och då 

ingår en avslutande fika i klubbstugan. Vi vill påminna om att Hundrundan är till för ALLA oavsett 

ålder, kunskap och erfarenhet. Så har du en granne, kompis eller någon annan person i din omgivning 

som ännu inte är medlem i vår fantastiska klubb – ta gärna med dem på en Hundrunda . (Inget 

medlemskap krävs). Välkomna! 

 

 

 

Slutligen 

Vill vi passa på att göra lite reklam för höstens kommande kurser. Söndagen den 12 juni har vi 

instruktörsmöte och då kommer höstens kurser att planeras in. Håll utkik på vår hemsida efter 

midsommar, då kurssidan kommer att uppdateras.  Har du önskemål om någon speciell kurs, skicka 

ett mail till utbildning@tyresobk.se (tänk på att vi inte läser mailen dagligen och att svarstiden under 

sommaren kan vara något längre). 

 

Ketta & Lena 
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