Appendix B til repræsentantskabsmøde i Dansk Cricket-Forbund 2021
Her er hvad Lene og Suba fortæller om sig selv:
Suba Sivakumar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Født på Srilanka, kom til Danmark da jeg var 6 år
Vokset op i Midtjylland og flyttede til kbh i 2006
Flyttede tilbage til Midtjylland for 3 år siden
Gift med Siva, som er født i Indien
Har to drenge på 10 og 7, ældste dreng der spiller i Ikast Cricket Klub
Uddannet Civilingeniør i 2005 fra Aalborg
Arbejdet med byggeri og anlæg, samt strategi projekter inden for branchen.
HD i Organisation og Uddannelse, da interessen fald for strategi og organisations udvikling
Selvstændig i eget konsulentvirksomhed - Partner Consulting

Hvad kan jeg bidrage med og hvad forventer jeg:
•
•
•
•
•
•
•

Nye øjne på sædvanlige vaner og løsninger. Kan stille spørgsmålstegn der hvor der er et oplagt svar
Ikke bange for at udfordre og måske tage vaner til overvejelse
Vant til at arbejde med mennesker og organisationer
Flere års erfaring med forandringsledelse, processer og mennesker
God sparring og kollegaskab for at opnå en fælles vision
Åbenhed og god dialog på tværs af bordet, klubberne og menneskerne
At kunne gøre en forskel for en sport der virkelig fortjener meget mere fokus og branding i Danmark og
Europa generelt.

Lene Broton Slibsager
•
•
•
•
•
•
•
•

Er 55 år, har 2 voksne drenge
Bor i København K
Har spillet cricket i 25 år i Esbjerg og Svanholm
Var anfører i Esbjerg, Svanholm og også på landsholdet
Arbejder hos Arvarto (finansielle sektor) som Managing Director
Har i de sidste 20 år arbejdet med ledelse/topledelse inden for den finansielle sektor
Sidder i et par bestyrelser, herunder Dansk Inkasso Brancheforeningen
Min tvillingbror Lejf Slebsager har også gennem mange år været en aktiv cricket spiller, så cricket har
fyldt meget i vores liv.

Hvad kan jeg bidrage med og hvad forventer jeg:
•
•
•

Jeg har et kæmpe hjerte for vores sportsgren CRICKET – og har, da jeg var aktiv, siddet i mange udvalg
og bestyrelser. Jeg har også i sin tid siddet i ”Dame udvalget” under DIF for mange år siden.
Jeg ønsker at få bredt kendskabet til Cricket ud til hele Danmark, få Cricket sporten på ”dagsordenen”.
Få sammenspillet mellem klubberne og forbundet til at når længere, så vi sammen får bredt sporten ud
til hele Danmark – pige som dreng! Jeg tror på at en sund balance mellem tingene skaber bedre
resultater.
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