Nyhetsbrev nr. 1 SM 2015
Vi vill arbeta med
” Ett glatt Positivt SM för tävlingsekipage, publik, funktionärer och sponsorer.”
Äntligen har Skånedistriktet och SBK centralt delat ut ansvaret för SM 2015 - SBK:s Malmöavdelning (SBK Malmö) har fått i
uppdrag att vara den samordnande klubben.
Tidigare i höstas samlade SBK Malmö ett antal närliggande klubbar till ett möte för att se om dessa hade intresse att vara med i
den kommande SM-organisationen. Mötet föll väl ut och det kändes inspirerande att gå vidare.
Ett SM behöver kunskap och erfarenhet inom många olika områden; sponsring och marknadsföring, service och catering, ljud och
teknik, tävlingsgrenarna, tävlingsadministration och marker till bruksgrenarna. Dessutom kommer det behövas många sorters
funktionärer som med ett glatt humör och tjänstvillighet sponsrar SBK med sin medverkan.
Under hösten kommer vi i Malmös styrgrupp (se nedan presentation) att arbeta med kontakter inom Malmö kommun angående
tillståndsansökningar, vi har också beslutat att SBK Malmö på Sibbarp täcker det område som behövs som tävlingsarena. Där har
vi också tillgång till närliggande camping som vi hoppas kunna sluta avtal med så att både tävlande och publik får plats. Malmö
småbåtshamn är också ett närliggande alternativ.
Under våren kommer vi att tillsätta de grenansvariga i samarbete med de klubbar som vill vara med eller med de personer som
anmäler sitt intresse att delta. Vi kommer också att vara beroende av att hjälpas åt i distriktet vad beträffar marker som helst
ej ligger längre bort än en timmes körtid från Malmö och dessa klubbars medverkan till ett bra tävlingsupplägg.
I början på nästa år kommer vi att bjuda in till möte, om inte hela klubbar vill vara med så ser vi gärna att enskilda personer
medverkar.
Vi vill ha kul, samtidigt som vi vill prestera ett minnesvärt SM 2015.
Vi som ingår i Malmös styrgrupp är
SM general Eva-Lena Cronhamn
- 30 år med hundar, idag är det Tango(schäferhane på 8 år)
som är familjens kompis och som vi tävlar elit sök, spår och
rapport. Vi uppskattar alla trevliga träningskompisar och
hundar som hela tiden ger oss nya kunskaper och glada
skratt i både sol och regn. Tävlingsledare och domare sedan
90-talet. I min yrkesbana har jag många års erfarenhet av
olika former av ledarskap och jobbar idag som förvaltningsoch marknadschef i AB Landskronahem
Övergripande tävlingsledare Leif Borgenlöv
Arbetar sedan 34 år tillbaka som hundförare på vaktbolag.
Är sammankallande i Skånedistriktets bruks-&lydnadsgrupp.
Är med i centrala utskottet för hundägarutbildning med
webbaserad utbildning som huvudarbetsområde.
Lars Johnsson
Egen företagare sedan 5 år inom bilbranchen har även 30 år
som serviceingenjör med mig i bagaget.
Jag har varit aktiv med hund sedan -86. Tävlat på 6 SM
samt dömt 2013.
Ingår i Malmö BK tävlings sektor
Stefan Månsson
Sysslat med teknik inom sjukvårdsfastigheter i mitt 35 åriga
yrkesverksamma liv.
För närvarande Driftchef och driftansvarig för Sjukhuset i
Lund med ett 40-tal medarbetare.
Genomgått flertal ledarskapsutbildningar och är utbildad
coach.
Aktiv med hund sedan mitten av 80-talet, främst inom
bruksspår och tidigare även inom försvarsmakten.
Styrelsearbete för SBK Malmö i ett antal år och Ordförande
de sista åren.

Håkan Svärdh
– arbetar inom byggbranchen (yttertak) och har gjort så
under drygt 40 år och hela tiden inom marknadsavd. Som
inköpare / säljare. Detta kommer dock att ta slut under
2014, då pensioneringen tar vid. Hundintresset har funnits
under större delen av livet och från mitten av 80-talet kom
även tränings och tävlingsintresset på allvar. Mitt första SM
var 1989 då jag deltog i sök med en labrador, därefter
dröjde det till mitten av -00 talet då jag och min schäfer
Lex deltog på fyra bruks SM i spår (två 6:e platser som bäst)
och tre lydnads SM (en gång till final). Nu har jag en 3-årig
schäfer – Qaxe – som jag tävlar elit sök och elit lydnad med,
f.n.
Robert Kling
Pensionär som varit verksam som ekonomichef i bolag
ingående i Axel Johnsonkoncernen.
Medverkat i bolags- och idrottsföreningars styrelser och
idag kassör i SBK Malmö. Alltid haft hund och tävlat/tränat
hund regelbundet sedan 1993.
Lislotte Andersson
40 år med egen firma med hundtrim och handling.
För tillfället utbildnings ansvarig inom Malmö BK
Tävlingsledare, certifierad tävlings instruktör bruks/lydnad,
pågående utbildning till lärare.
Tävling ledare polis SM, styrgruppen SSM. Tävlat SM skydd
2007
Arbetat med reklam och marknadsföring för Malmö Mässan
och Boat Consult Cardell AB

