
 
 

 

 

 

 

 

November 2016 

 

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig och den här hösten har varit tidvis väldigt tuff för 
redaktören av nyhetsbrevet med datahaveri och annat strul av teknisk karaktär, så därför har ni fått 
vänta länge men nu så kommer äntligen ett rykande färskt nyhetsbrev med senaste nytt från Tyresö 
BK. 

 

Ni missar väl inte höstens medlemsmöte ? 

Nu är det dags för höstens medlemsmöte Söndagen den 20 november klockan 15.00 samlas vi i 
klubbstugan och styrelsen berättar om framtidsplaner och annat roligt. Det här är vår chans som 
medlemmar att vara med och påverka vad som händer på klubben . Ta chansen och lär känna dina 
klubbkamrater samtidigt som du hör klubbens framtidsplaner. Styrelsen bjuder på fika!!! Välkomna! 

 

Vintern har kommit! 

I onsdags överraskade Kung Bore hela Stockholms-området och snön fullkomligt 
vräkte ner under hela dagen med enorma snömängder som följd. För 3:e gången 
på snart 8 år var vi tvungna att ställa in Hundrundan och bara det är ju ett tydligt 
tecken på ”hur mycket vinter” det blev på en gång och hur totalt överraskade vi 
alla blev.  

Nu är klubben iklädd en ordentlig vinterskrud. Tyvärr så har tjälen inte satt sig i marken vilket innebär 
att vi inte har möjlighet att ploga planerna som nu är snöfyllda. Skulle vi ploga i dagsläget så skulle 
marklagret bli förstört så därför gäller det att försöka stå ut och hoppas på att vädergudarna 
antingen kommer med en ordentlig köldknäpp eller att snön töar bort. Tyvärr har kommunen av 
någon anledning missat helt att ploga vår parkering men styrelsen jobbar febrilt på att lösa den 
delen. Vägen fram till klubben är plogad men inte vår ”infartsväg” till klubbstugan. Kanske vore det 
en tanke att träffas några stycken och försöka få ”infarten” ordentligt skottat eller är det någon av 
våra kära medlemmar som har en snöslunga att använda så vi åtminstone kan få infarten och en liten 
bit av appellplanen ”snöfri” så är det ju alltid väldigt välkommet. Maila i så fall info@tyresobk.se, så 
ser vi till att rätt personer mailet så att ni får kontakt! 
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Nycklar till klubbstugan! 

När man har nycklar till klubbstugan så innebär det ju att man har fri tillgång till vårt fyllda 
träningsskåp. Det är också där inne i klubbstugan som timern till våra lampor på appellplanen sitter. 
Man har också möjlighet att träna inomhus i vår teorilektionssal (om det inte är så att den är 
upptagen på grund av kurs) och framför allt möjlighet att köpa en fika i vårt fina café .  Vill du ha 
nycklar till klubbstugan så ta kontakt med Pernilla Lindahl (pernilla.lindahl67@gmail.com). 

Superviktig info! 
Alla måste kolla en extra gång att dörren till stugan är låst innan man som sista medlem lämnar 
klubben. Det är inte okej att glömma låsa efter sig vilket har hänt flera gånger under hösten tyvvärr. 
Om vi skulle få inbrott och dörren är olåst så gäller inga försäkringar. 

 

Brukar du handla på nätet? 
 

Då kan du också på ett enkelt sätt stödja TBK och det genom att gå via Sponsorhuset när du ska 
handla. Klicka på länken nedan för att läsa mer! Det kostar inget extra utan det är företag som vill 
synas tillsammans med svenskt föreningsliv.  

http://www.sponsorhuset.se/tyresobrukshundsklubb/ 

 

Städning av klubbstugan  

Det är ju vi som har nyckel till klubbstugan som håller i städningen av våra fina lokaler. Städningen 
sker en gång i veckan (helger) och har du kvitterat ut en nyckel så blir du uppsatt på städlistan som 
skickas ut en gång per år. De helger där det är tävlingar så är det extra viktigt att städningen sköts 
och tyvärr har det varit några tillfällen där det slarvats med städningen. Är det så att du har fått 
förhinder på just din städhelg så är det ditt ansvar att kontakta någon annan och byta helg! Det gäller 
även om du under året har lämnat tillbaka din nyckel – det är ditt ansvar att utse en ”efterträdare”på 
just din städhelg.  

Städlistan för resten av året ser ut som följer: 

Vecka 45 (11–13 nov) - Martina Carlstedt  
Vecka 46  (18–20 nov) - Anna Lenngren 
Vecka 47 (25 -27 nov) -  Yvonne Weimar  
Vecka 48 (2-4 dec)  - Ingela Jellinek  
Vecka 49 (9-11 dec ) - Veronica Blom  
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I början på nya året så kommer den nya städlistan skickas ut. Tänk på att alltid sätta din signatur på 
listan som finns utskriven på anslagstavlan i vårt café. Tycker du att det är tråkigt att städa själv? Gör 
som många av oss har gjort – gå ihop med någon klubbkamrat och dela på era städveckor för allt vi 
gör tillsammans är ju roligare, eller hur?  

Hundrundan 

På onsdagar fortsätter vi vår populära aktivitetspromenad fram till den 14 december då vi har en 
julavslutning. Nu när det är mörkt och kallt på kvällarna så gör vi vårt bästa för att hitta på roliga, 
spännande utmaningar för både hund och ägare. Samling vid vår parkering klockan 19.00 och sen 
avslutar vi med en fika tillsammans i klubbstugan. Kostnad 50:- (inklusive fika) och det finns klippkort 
att köpa för 250:- ( gäller för 6 tillfällen oavsett termin).  

 

Till sist, 

Jag hoppas att vi ses på medlemsmötet den 20 november!! Det är det perfekta tillfället för att lyssna 
på vad som är på gång inom klubben och även att påverka, om man vill det. -  SÅ vi syns väl där eller 
hur? 

 

Snöiga hälsningar 

Ketta & Lena  


