Svenska Brukshundklubben

Lennart Larsson
Jag blev medlem i Botkyrka Brukshundklubb
1979 och är den klubben fortfarande trogen.
Jag har varit med i flertal sektorer men mest
tid har varit i tävlingssektorn. Jag var även
ordförande under en tid.
Jag är utbildad tävlingsfigurant och 1:a klass
A-domare. Jag har dömt ett sök-SM och ett
skydds-SM och även dömt Nordiska
mästerskapen (NoM) i skydd.
Jag tävlade från början med rottweiler men har
numera schäfer. Jag har tävlat alla grupper
och deltagit i tre SM i sök och ett skydds-SM.
Just nu ligger tonvikten på skydd.
Jag bor tillsammans med min sambo som har två malinois i Sorunda i Nynäshamn.

Om mitt uppdrag
Mina arbetsuppgifter i gruppen är utbildningsfrågor, praktiska och teoretiska
domarprov. Lagledning och uttagning av tävlande till NoM ingår i mina
arbetsuppgifter.
Jag deltar också i gruppens övriga arbetsuppgifter.

Det jag brinner för inom brukssporten
Jag är intresserad av det mesta inom brukshundsporten men kanske framför allt
regelfrågor och bedömningar samt framtiden för sporten. Jag är inte intresserad av
att förenkla momenten för att dra till sig fler aktiva. Däremot att hitta sätt att
förändra, göra det enklare att komma med på tävlingar.
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Svenska Brukshundklubben

Anders Brorsson
Jag blev medlem i Svenska Brukshundklubben
1971 och har sedan dess utbildat mig till lärare
i hundtjänst och är sedan 1980 1:a klass Adomare och lydnadsdomare.
Har varit mycket tävlingsintresserad redan från
starten och har under åren tävlat mest i
spårhundsgruppen. Deltagit i flera SM och
även dömt SM och Nordiska mästerskap
(NoM). Sedan 1993 har jag arbetat centralt
med tävlingsfrågor.
För närvarande tävlar jag med Grimm i
elitspår, elitrapport och försöker även att
etablera mig i skyddet. Bor i norra Skåne med frun Eva, som med vår Aska tävlar
rapport, skydd och spår.

Om mitt uppdrag
Mina arbetsuppgifter i gruppen är utbildningsfrågor, praktiska och teoretiska
domarprov. Lagledning och uttagning av tävlande till NoM ingår i mina
arbetsuppgifter.
Jag deltar också i gruppens övriga arbetsuppgifter.

Det jag brinner för inom brukssporten
Jag är mycket intresserad av det mesta inom brukshundsporten. Har stort intresse
av att bedömningen av våra moment ska vara av hög kvalitet och arbetar aktivt för
detta. Jag vill arbeta för en modern domarutbildning och för bättre kvalitet på våra
brukstävlingar. Att kunna erbjuda alla tävlande bra bruksprov och slippa att bli
bortlottade känns viktigt inför framtiden. Hoppas även att tävlingsformer som
Nordic Style och Mondioring kan bli etablerade i Sverige i en nära framtid.
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Svenska Brukshundklubben

Anna Haeggblom
Bjellå
Uppsala Brukshundklubb stöttade och ”fostrade” sina
ungdomar på ett fantastiskt sätt på 70-talet! Där
skolades jag in i brukshundklubben, det var självklart
att jag som instruktör skulle vidareutbilda mig till lärare,
och att jag som tävlings-intresserad skulle bli domare.
Jag har bl.a. dömt sök-SM, skydds-SM och Nordiska
mästerskapen (NoM) i sök.
Sedan Uppsalatiden har jag varit föreningsaktiv i flera
klubbar, för närvarande ordförande i Degerfors BK.
Jag har tävlat aktivt i alla bruksgrenarna, svenskskyddet ligger närmast om hjärtat, där
det blivit SM och NoM-medaljer. För närvarande kämpar jag med elitlydnadsmomenten
med min lilla schäfertik Oska av Midälvaland.

Om mitt uppdrag
Mina arbetsuppgifter i gruppen är bland annat teoretiska och praktiska aspirantprov. I
övrigt är jag delaktig i gruppens övriga uppgifter, till exempel regeltolkningar, utbildning,
utvärdering av SM m.m.

Det jag brinner för inom brukssporten
Jag vill absolut inte förändra brukstävlingarna i grunden. Men vi behöver effektivisera,
modernisera och göra tävlingarna mer lättillgängliga, för att möta nya brukstävlandes
krav. Sporten överlever inte utan nya brukstävlande, och vi måste ta reda på deras
önskemål och förväntningar.
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Svenska Brukshundklubben

Marianne (Maja)
Dahlin
Jag blev medlem i Svenska Brukshundklubben
1985 och har sedan dess varit föreningsaktiv i
Ljusdals Brukshundklubb. Jag har utbildat mig till
instruktör och domare samt motsvarigheten för
patrullhund (instruktör och kontrollant).
Jag har gått alla stegen på sommarskolan i Marma
och får numera verka som instruktör där. Jag har
utbildat tre patrull hundar inom Hemvärnet och är
nu hundbefäl på 183:e bevakningskompaniet. Jag
har tävlat i spår och patrullhund samt försvarsmaktmästerskapen för patrullhundar (SM).
Jag är försvarsmaktsombud (FM-ombud) för Gävleborg och Dalarna vilket medför en stor
kontakt med både aktiva i SBK samt människor inom Försvarsmakten. Jag bor i en by
utanför Ljusdal i Hälsingland och har en schäfertik, Molars Gira 8 år

Om mitt uppdrag
Mina arbetsuppgifter i gruppen är bl.a. att sköta minnesanteckningar och protokoll samt ta
hand om alla frågeställningar när det gäller patrullhund. Jag ska även i samråd med
övriga gruppen se över att utbildningsplaner hålls aktuella vid regel revideringar samt
vara delaktig i andra uppgifter som gruppen ansvarar för.

Det jag brinner för inom brukssporten
Jag tycker att det är viktigt att alla SBK-medlemmar deltar i arbetet att utveckla
brukssporten. Viktigt är att föra fram sina synpunkter i rätt forum så att de kan tas tillvara.
Jag hoppas också att patrullhundsgrenen ska växa på sig och generera fler
tävlingstillfällen runt om i landet. Det är viktigt att i samband med detta utbilda fler
funktionärer. Det saknas både tävlingsledare och domare med rätt kompetens för
närvarande.
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Svenska Brukshundklubben

Mats Axelsson
Mitt bruksintresse startade på allvar 1988 och jag
blev tävlingsledare 1992 och domare 1995. Jag
har varit väldigt aktiv i klubbarna genom åren
både i styrelser och i tävlingssektorerna.
Det har blivit många spårtävlingar genom åren
och jag har även hållit på med både rapport och
sök. Nu tränar jag även lite skydd och planen är
att tävla så småningom. Jag har även haft
förmånen att få döma SM vid två tillfällen,
Falkenberg i rapport och Mantorp i spår.
Jag och min fru har kennel Sparring´s och vi föder
upp malinois på hobbynivå. Vi bor utanför
Linköping med en schäfer och två mallar.

Om mitt uppdrag
Mina arbetsuppgifter i gruppen är bland annat ekonomi, besiktning av SM-banor och
uttagning av domare till SM och Nordiska mästerskapen. I övrigt är jag delaktig i
gruppens uppgifter som handhar till exempel regeltolkningar och utbildning m.m.

Det jag brinner för inom brukssporten
Jag tycker att det är viktigt att vi får en bra och likvärdig bedömning var vi än är och tävlar
i landet. Utbildning och kompetensutveckling av våra domare är en mycket viktig del i vårt
framtida arbete.
Jag ser fram emot nya sporter som Nordic Style och förhoppningsvis Mondioring i
Sverige.
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Svenska Brukshundklubben

Staffan Nordin
Jag blev medlem i SBK 1963 och har varit aktiv
sedan dess. Mitt tävlande började med boxer i
sökhundsgruppen men sedan åtskilliga år har
det varit border collie och spårhundsgruppen
som gällt.
Jag har arbetat med det mesta på tävlingssidan
inom Solna-Sundbybergs BK och
Stockholmsdistriktet. Det har då handlat om
såväl arrangerande av tävlingar på klubben som
administration och utbildning på distriktsnivå.
Domare blev jag 1970, strax därefter blev jag
också skyddsfigurant men den senare karriären
är sedan länge lagd på hyllan av åldersskäl.
År 1983 kom jag med i den centrala regelkommittén som senare bytte namn till
tävlingssektorn och nu kallas bruksgruppen. Jag bor i Sollentuna och arbetar som konsult
i stordatormiljö.

Om mitt uppdrag
Mina arbetsuppgifter i gruppen är främst att ta fram förslag till svar på regelfrågor och
hålla i arbetet kring regelrevideringar. Därutöver försöker jag bidra med min erfarenhet
även inom andra områden som exempelvis utbildning, aspirantprov och regelkonferenser.

Det jag brinner för inom brukssporten
Jag tycker det är viktigt att vi slår vakt om den långa tradition av avancerade bruksprov
som finns i Sverige. Dock ska vi förstås kontinuerligt förbättra reglerna och även använda
de nya tekniska hjälpmedel som utvecklas för att göra främst administrationen kring
tävlingarna enklare.
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