Minnesanteckningar fört vid möte med SM gruppen den 15/10-2018
Vrigstadvärdshus

Närvarande: Cenneth Quick, Anna Green Svensson, Roger Nilsson, Hans Norberg, Agne
Pettersson, Jan-Erik Berg, Björn Malmgren, Anna Lindborg

























Stövar SM för Harhundar anordnas den 14-16 November. Provdagar är 15 och 16
November.
Sambandscentral kommer att vara på Vrigstadvärdshus, likaså kost och logi.
Inbjudan har gått ut till alla berörda klubbar.
10 provrutor + 1 reserv ruta är klara.
Alla domare är underrättade.
Reservdomare finns i nuläget. Kan förändras beroende på hur det går i sista
uttagningen. Men plan finns om det blir några förändringar.
Björn Malmgren har gjort ett bildspel som kommer att rulla på lämplig plats i
Värdshuset under alla dagarna.
Bra grund till katalogen är gjord. Lite småjusteringar att göra och lägga till hundarna
och lite annan information.
Sista anmälan är den 7 november till mästerskapet.
Anna Green Svensson gjort inbjudan till Jägarmiddagen som är den 15 November på
kvällen. Inbjudan har gått ut till alla som står med i provrutorna. Inbjudan kommer
även att gå ut till rutsponsorer och guldsponsorer.
Kommer det in fler sponsorer skall dessa meddelas till Stefan Karlsson.
Svenska stövarklubben sponsrar med 30 000 till mästerskapet.
Tomas Lööf tillfrågas om han kan sy upp ett SM-täcke till vinnande hund.
(Fråga till Svenskan om hur vi skall göra med SM-täcke och SM-tecken till framtida
mästerskap.)
Bevakning av parkeringen kommer att ske nattetid. Även mycket säkerhetstänk under
dagtid. Sven Svensson huvudansvarig i säkerhetsfrågorna under provdagarna.
Eventuellt någon säkerhetsansvarig i varje provruta. Gruppen meddelar senare hur
detta blir.
Första sidan och två sidor är bokade för oss i kommande tidning av stövaren. Viktigt
att vi skriver under dagarna så att vi så snart som möjligt kan skicka materialet efter
mästerskapets slut.
Upplägg för kvällen den 14 november är under arbete. Man har grunden för vad som
skall ske.
Domarna i provrutorna kommer att rapportera in under provdagarna hur det går för att
vi skall kunna liverapportera på hemsidan.
Den 8 november har SM gruppen sitt nästa möte.
När organisationen är klar delges Cenneth Quick denna för godkännande och efter
detta skickas den ut till övriga i styrelsen.
Hittills har det inkommit 37 000 i sponsorpengar. Mer på gång in.




Anna Green Svensson lägger ut en ny blänkare på sociala medier om mästerskapet och
om man vill vara med och sponsra.
Representanter från Svenska stövarklubben under mästerskapet är Göran Johansson
och Tomas Lööf.

Övriga prov:



Klart med fem hundar till DM. Även domare klart för detta.
Högsbyprovet är marker och boende klart. Domare är nästan klart.

Nästa styrelsemöte kommer att ske efter mästerskapet den 26 november.

Vid pennan Anna Lindborg

