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Nyhetsbrev 
Då närmar sig julen med stormsteg och för många av oss innebär det att vi får lite extra 
ledig tid att ägna åt det som vi tycker bäst om såsom långa promenader i skogen och 
umgås med både fyr- och tvåbenta vänner. Det är inte minst välbehövligt för de aktiva 
som arbetar aktivt inom Tyresö BK som instruktörer, styrelseledamöter, 
sektorsansvariga, tävlingsledare  och alla andra. Som ni kanske uppmärksammar har 
årets sista nyhetsbrev fått en liten annan layout än tidigare vilket beror på byte av dator
hos undertecknad. Det som inte skiljer sig från tidigare nyhetsbrev är dock att även 
detta nyhetsbrev är späckat med information.

              

JULLOV FÖR KANSLIET OCH KÖKET 

Under jul- och nyårshelgerna kommer kansliet samt köket att vara obemannat. Sista 
köks- och kansliedag är den 15/12 som sammanfaller med årets sista Öppna träning. 
Kansliet och köket kommer att öppna igen den 19/1 januari i samband med att de öppna
träningarna kör igång igen.

För dig som är fikasugen så kommer det finnas möjlighet att köpa dig en kopp kaffe, läsk
eller te men då är det självservering som gäller och man får själv koka sitt kaffe/te. 

PLAN- & STUGKOMMITTÉN INFORMERAR 

 Hej, 

Vi som ingår i Plan- & stugkommittén önskar få hjälp med att skotta i vinter.
Vi har tänkt sätta ihop en ”snöskottarlista”. En person per vecka (lördag morgon till 
fredag kväll) är ansvarig att skotta ifall det kommer snö. 

Vi vill gärna att det är skottat till öppen träning på tisdagar och hundrundan på 
onsdagar. Där emellan behöver vi bara skotta ifall det kommer mycket snö. Skulle det 
komma 50 cm på ett dygn kontakta någon av oss i kommittén så får vi hjälpas åt!
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Det som ska skottas är ytan utanför ytterdörren och trappan samt rampen och en remsa 
ner till appellplan. Så vi kan gå mellan stugan och planen, resten hoppas vi få hjälp med 
av större maskiner och yrkesfolk. Sen behöver man sanda dessa ytor så vi inte halkar och
gör oss illa.

Vem vill hjälpa till? 

Maila till charlott.vidh@gmail.com gärna så snart som möjligt, om du har möjlighet att 
hjälpa till. Har du önskemål om vilken/vilka veckor du vill hjälpa till så skriv ner det så 
försöker vi tillgodose det i möjligaste mån. Får vi lite snö denna vinter så blir det inte så
tungt att ha sitt namn med på listan.

Desto fler som anmäler sig desto mindre jobb blir det för alla oss som kommer att skotta
i vinter. 

Vi är en ideell förening och alla ställer upp med det man kan, ju fler som hjälps åt ju 
mer får vi gjort! Tillsammans skapar vi vår trevliga klubb!

Hälsningar Charlott, Hasse & Cathi

Årets hundar 2015

På varje årsmöte så utses ”Årets Hund” inom de olika tävlingsgrenarna. För att ha en 
chans att just din hund blir Årets Hund måste du skicka in dina tävlingsresultat till 
tavling@tyresobk.se (endast de inskickade resultaten kommer att räknas) . Skicka in dina
resultat så snart som möjligt och märk mailet ”tävlingsresultat”. Lycka till! 

Lite information från medlemsmötet .

Den 22 november var det medlemsmöte på klubben och nedan finner du lite information 
om vad som bland annat togs upp på mötet: 

 Marie Sundberg presenterade ett förslag hur vi bättre skall utnyttja våra planer. 
Detta i syfte att underlätta för kursdeltagarna att arbeta mer avskilt och i lugn 
och ro på den bortre planen och bortre delen av stora appellplanen medan de mer
erfarna, frekvent förekommande ekipagen, kan träna där det är lite mer liv och 
rörelse d.v.s. på plandelen framför verandan. Löptikar bör hållas längst ut på 
plandelen mot den allmänna gångvägen och de skall inte deltaga på 
platsliggningen på tisdagarnas öppna träning. 

mailto:tavling@tyresobk.se
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 På mötet informerades det även om att Svenska Brukshundklubben hade tagit 
fram en värdegrund som alla vi medlemmar ska förhålla oss till i allt samröre med
klubbverksamhet. De tre kärnvärdena är Samhörighet, Behov och Kompetens. 

Mer om värdegrunden kan du läsa här:
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/vardegrund/

Det finns även en nyutformad policy för medlemskultur som du kan läsa här:
http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/

INFORMATION OM SKOTTRÄDSLA 

Onsdagen den 9 december klockan 20.00 kommer Malin Dertell från Tyresö Djurklinik 
till oss för att berätta om hur du kan förebygga skotträdsla hos din hund. Hundrundan 
pågår samtidigt men vi kommer att förkorta rundan lite så att alla har möjlighet att 
närvara vid föreläsningen. 

Vårens kurser 2016

Vårens kurser är nu planerade och finns på hemsidan under fliken Aktuella kurser. Jag 
vill redan nu passa på att slå ett extra slag för vårens stora nyhet:

Läs mer om hur du anmäler dig osv finns under fliken Aktuella kurser på hemsidan.

Träning i Södra Stockholms Hundhall & cafe - instruktör på
plats

Du kan träna själv eller få hjälp av instruktör. Boka en eller 
två tim per gång, max 9 st per timme, "Först till kvarn".  
Tillfällen: 20/1, 27/1, 3/2, 17/2, 23/2 & 23/3.

http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/
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ÖPPEN TRÄNING

Från och med den 15/12 tar öppen träningen jullov och vi kör igång igen tisdagen den 19
januari 2016 klockan 19.00

Årets första planvärdar är:
19 januari Johanna Stone
26 januari Pernilla Lindahl
2 februari Carina Ejmert
9 februari Carin Södergren

Det är självklart inte något som hindrar att du själv kommer ner och tränar när det 
passar just dig under jul och nyårshelgerna. Tänk dock på att för att kunna tända 
lamporna på appellplan måste du ha nycklar till klubbstugan då timern för att kunna slå 
på strömbrytaren sitter längst in vid toaletterna.

HUNDRUNDANS JULAVSLUTNING

Den 16 december är det årets sista Hundrunda! Det kommer traditionsenligt att fixas en 
liten speciell julavslutning . Alla är hjärtligt välkomna och tänk på att man inte behöver 
vara medlem i Tyresö BK för at delta så har du någon granne eller vän som ännu inte är 
medlem hos oss ta chansen att bjuda med dem! Samling som vanligt klockan 19.00 på 
parkeringen. VÄLKOMNA!

Den 13 januari är vi sedan tillbaka igen med nya tag. :) 

Till sist,
Vill vi passa på att önska alla klubbmedlemmar och deras fyrbenta vänner en riktigt 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !

Ketta & Lena 

 


