
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
mandag 10. april 2019 kl. 18:30 i Ekebergvn 290 j. 

Til: Nina, Linn, Joachim, Ingrid, Elizabeth og Anne 

Sak 1 MH stevne 11-12 mai 2019  
2 påmeldte  
Vi annonserer kraftigere på Facebook og flytter påmeldingsfristen til 30/4.  
 
Bør ha minst 13 deltakere. 8 på en dag. Beregner ca utgift kr 13 000 totalt. 
 
Dersom vi må avlyse pga for få påmeldte vil det ikke medføre ”straff” fra NKK. 
NKK har gitt oss mulighet til å utsette påmeldingsfristen til 9 mai.  
 
Rektor på skolen vi gjerne ha info til sin Facebook side.  
 
Stevnet holdes på Maridalen skole. 
Vi bygger banen fredag 10 mai ca kl 18: Arne, John Einar,Joachim, Elizabeth, Herdag og Nina.  
(Nina finner ut hvor skrammelet er lagret, Skudd ok. Herdag har resten.) 
 
På stevnet lørdag og søndag (ta imot og registrere deltakere, følge inn i skogen, ordne mat). 
Anne, Nina (Nina ordner lunsj til begge dager).   
 
Figuranter: 

Tone Granli 1 dag + 1 dag «testleder-aspirant» 
Stig A. Kristiansen, 
John Einar Ramsdal, tar også med skilt for merking 
Arne (Schæferklubben) 
Sturla Kvalvik (Krisiansund). kommer med campingvogn, stå på skolen,   

 
Dommere: 
Øivind Juul Schjetne, kjører fra Trondheim men motta tilskudd for kostnad for fly ( ca. 1600-
1700.) + kjøring t/r hotell. Bo på hotell m hund. 
 

Jan Østerhus, tar tog fra Kristiansand, bo på hotell, må hentes og bringes. Bestiller togbilett 
selv. 
 
Testleder: Herdag Hansen.  
 
Overnatting Thon Storo: 
booket 2 rom på Anne Ekstrøm, Ref: 341548102 



1 rom til 1 pers 

1 rom til 2 pers + hund.  

650,- per rom/døgn og 750,- i tillegg for hund per døgn, De kan avbestilles og betales på hotellet  

 
 
Sak 2  Boxerleir 21-24 juni. 
 
Agility kus: 
Vi har fått agility instruktør.  
Trenger utstyr. Har hinder men trenger pinner, Joachim kan kappe til kosteskaft, 
Linn kontakter instruktør, lager liste over det vi har av utstyr. 
 
Spesialsøk kurs: 
Kurset er fullt. Vi bør vurdere om vi skal sette inn en instruktør til. Vi velger å annonsere mer 
på Face book først. Dersom det er fler som ønsker seg kurset setter vi inn en instruktør til. 
Avgjøres etter påske.  
 
Kurs:  

Spor med Erik Gunnerud: 1 ledig plass 

Rundering Turid Stavn: 1 ledig plass 

Spor/brukslydighet med Mai og Mona: 7 ledige plasser 

Rally med Ellen: Fullt 

Atferd med Kjersti: 3 plasser ledig 

Hverdagslydighet: 1 plass 

Spesialsøk: Fullt 

Totalt er det 13 ledige plasser. 

 
Oppgaver og ansvar som er fordelt: 
Joachim bål ansvarlig. Alle dager kjøper inn det som trengs av kull. 
Nina. Tar kontakt med Dyrebutikk og Veterinær for å varsle at vi er der den helgen 
Nina hør med Monica og Tone? Ingunn? Og de kan ta ansvar for Boxersprint fredag kl 1830? 
Linn hører med Line om det er planlagt å holde prøver på mandag Dressurplaketter og 
bronsjemerket.  
Anne fyller og tar med Førstehjelpsskrin fra lageret. 
Celina kan ta ansvar for ”sykepleier vakt” for å avlaste Line. 
 
Vi forsøker å få til å lage en førstehjelpspose som kan selges på leiren.  

 
 
Sak 3  Arrangere aktiviteter evt når, hvor 
”by trening / Utetrening/ Små lokale treff 
 
Avventer til vi har svar på spørreundersøkelsen om hva våre medlemmer ønskers seg. 
Den enkelte i styret kan selv ta initiativ om de har tid.  



 
 
sak 4 Utstillingstrening i forkant av årsvinner utstillingen 
utgår 
 
 
Sak 5 Årsvinner utstilling 2. Juni – hjelpe HS.  Grorud/Rommen. 
I utgangspunktet kunne ikke de som deltok på styremøte forplikte seg til å stille 2 juni.  
 
Vi ber HS om å sende ut spørsmålet til alle avdelingene og spesifisere hva man trenger hjelp 
til. Og hvor mange, hvor lenge det er behov.  
 
Hvert enkelt styremedlem vurdere på nytt etter at henvendelsen kommer.  
 
 
Sak 6 Evaluering av  
- Vinterutstilling 9-10 februar. 
Parkering gikk bra, men smertepunkt med antall deltakere på søndag.  
Problematisk at vi kun hadde en time til å rigge lørdag morgen. Det var for kort tid.  
Det er morgen og ettermiddag det er behov for flest i bemanning. Midt på dagen er det 
behov for færre.  
 
 
- Boxerfestival 23-24 mars  
Bra kurs – gode tilbakemeldinger.  
Fint opplegg med teori først   
Traff målgruppa = nye folk.  
 
Veldig bra annonsering i forkant på Facebook. 
 
Nest år må vi starte før med planlegging og promotering 
Flere instruktører hvis flere deltakere.  
Hallen kan deles i 3 
 
Vi bør ha litt bedre kontroll på hvem som møter opp og hvem som har betalt. Ha med liste 
 
Inntekt  =  ca kr 6160,- 
 
Anne send ut førstehjelp-skriv fra Cecilie. Til alle som deltok.  
 
 
Sak 7  spor kl D kurs 
Må annonseres - Joachim lager faceinnlegg.  
Anne sender info til de som deltok på boxerfestivalen. 
 
Elizabeth og Anne sender ut info til de som melder seg på. 
 
Betales konto nr. Merkes med navn på eier, hund og kurs. Info om det er del betaling  
Frist betaling en uke før start.  



SPOR  - Helgen 3.- 5. Mai 
LYDIGHET - 15. Mai, 29. Mai, 5.Juni og to kvelder etter sommerferien.  
FELT - Helgen 31.August - 1.September 

UOFFISIELL PRØVE SPOR KLASSE D - 12. Oktober 

Instruktør for Spor og Felt er Widar J. Bratlie mens Aleksander Nymo er instruktør på 
lydighetsdelen. Alle kursene vil bli avholdt i Oslo-området. 

Kursene kan tas enkeltvis for 1200,- kr pr modul eller som en pakke for 3000,- kr totalt. Det 
vil være anledning til å dele opp betalingen for pakken og betale hver del for seg selv.  

Instruktørene har godtatt kr 750 pr hund som betaling. 

Elizabeth og Anne følger opp kursene – prøver å få til å være tilstede på noen av kursdagene 
for å bli kjent med deltakerne, og kanskje på sikt få til frivillig egentrening utover 
sommer/høst 
 
Sak 8 faste poster 
- Boxernytt  manus frist? Saker: Festivalen, mh, sporkurs.  
- Økonomi:  stabil.  
 
Sak 9 Eventuelt  
Info kurs om fór Ingrid info til Linn.  

 

Planlagte styremøter 
- Styremøte: 3. Juni kl 18 Asylet. Avlyses. Tas på mail ang boxerleir.  
- Styremøte: 20. August kl 18 Asylet 

 
 
Saker for kommende styremøter: 
 
- Dogs4All 2019 
 
- Lage spørreundersøkelse til medlemmer og resurspersoner (Joachim utarbeider forslag, 
men alle bør tenke igjennom hva man ønsker svar på og sende han på mail) 

 
- Massasjekurs. Anne jobber for å få til noe til vinteren. Status 
 
- NBK OA sin ABC. ”Hvem gjør hva”. Plan for ferdigstillelse. 
 
- Fotoshoot med Joachim 


