
 
Årsberetning NBK, Oslo og Akershus 2019 
 
 
Denne styreperioden har følgende personer sittet i styret: 
 

Leder:  Nina Winger Sørum  
Nestleder: Anne Ekstrøm 

 Medlemmer: Ingrid Tomulevski  
                      Tone Robertsen  
   Linn Solbakken  
   Joachim Næss  
           

Varamedl: 
Ingunn Terjesen 
Elizabeth Nordeggen 
 
Monica Hansen (kasserer) 

 
Styret i avdelingen har hatt 9 styremøter i perioden 28/1-2019 til og med 3/12-
2019, i tillegg har det vært mye kontakt via mail og på Messenger. 
 
11.november 2019 (da årsberetningen ble skrevet) har avdelingen 199 
medlemmer og av disse er 197 betalende medlemmer i henhold til 
medlemsregisteret. 
 
 
Arrangementer 2018/2019: 
 

• Arrangerte vinterutstillingen 9.-10. februar sammen med HS. 
• Vi arrangerte boxerfestival i Drammen hundepark, 23-24.april    
• Boxerleiren 21-24 juni, vår 11. leir. 45 hunder og ca 60 eiere deltok 
• Vi har hatt 4 kurs med hverdagslydighet /valp/unghundkurs 
• Det ble arrangert kurs i spor D (spor, felt og lydighet)  
• Spor D uoffisiell konkurranse 12. oktober i Maridalen. Kun for boxere. 5 

deltagere.  
• Vi arrangerte MH-test 11.-12. mai, dette ble holdt i Maridalen. 16 

deltagere, 3 boxere var med i år. 
• Innetreninger i januar-mai. Utetreninger i mai. 
• Vi har hatt 5 boxersprinter der fire ble holdt på Boxerfestivalen. 
• NBK Oslo og Akershus stilte med stand sammen med hoved klubben, på 

Dogs4All på Lillestrøm 
 

 
 

 



UTSTILLING 
I februar arrangerte vi Boxerspesialer og Valpeshow i Drammen hundepark 
sammen med HS. Årets utstillinger ble avholdt 9-10 februar med 54 påmeldte 
boxere på lørdag og 42 søndag Dommere var Mojka Tkalec fra Slovenia og Rolf 
Pedersen. Parallelt med søndages boxerspesial ble det avholdt valpeshow med 
hele 86 påmeldte valper.  Dommer her var Rune Dalby. Drammen hundepark 
fungerte godt som lokale for utstilling.  
 
BOXERFESTIVAL 
Helgen 23. og 24. mars, arrangerte vi igjen boxerfestival i Drammen hunde-park. 
Årets festival skilte seg litt fra foregående år både med tanke på format og 
innhold. Vi har lenge hatt ønske om, og jobbet for å få inn flere «nye» boxereiere 
som medlemmer i klubben og delaktige i klubbaktiviteter. 
Årets festival var derfor lagt opp med nettopp dette som mål. Vi hadde fokus på 
hverdagslydighet og utfordringer man gjerne møter som fersk hundeeier. Over to 
dager ble det holdt foredrag om førstehjelp for hund av Cecilie Strømstad og 
utfordringer på tur med Kjersti Bjøntegaard. Joachim Næss, Louvisa Plötz og 
Line Orlund holdt kurs i hverdagslydighet og aktivsering, mens Aleksander Nymo 
ga deltagerne en introduksjon til Rallylydighet.  
Tilbakemeldingene fra deltagerne var veldig positive, og selv de som har eid og 
drevet med hund i flere år takket for fine tips og råd til enkle, men effektive 
øvelser man kan gjøre i en travel hverdag. 
 
BOXERLEIR 
Den 21. til 24. Juni var det igjen duket for det vi liker å kalle sommerens vakreste 
eventyr. 45 hunder og over 60 tobeinte hadde vendt både snuter og neser mot 
Morrokullien på riksgrensen mellom Norge og Sverige for å være med på 
boxerleir.  
I år kunne deltageren melde seg på kurs i spor, spor kombinert med 
brukslydighet, rundering og hverdagslydighet. Videre var det mulig å delta på 
kurs i spesialsøk, et kurs som var nytt i fjor, og såpass populært at det fikk plass 
igjen i år. Rallylydighet var så populært at det hadde to kursgrupper, og mange 
satte pris på at vi i år endelig hadde fått i stand agilitykurs igjen 
 
I tillegg til læring og mestring for både hunder og eier står det sosiale sentralt på 
boxerleir. Hver kveld sørger styret i Oslo og Akershus for at det tennes store 
tønnegriller på grillplassen slik at leirdeltagerne kan samles til sosialt lag. Her 
arrangeres det også lotteri og quiz hvor det deltas med stor iver 
 
Tidligere år har vi slitt med begrenset antall kursplasser grunnet 
overnattingskapasitet. Fordi leiren er så populær blant deltagere som har vært 
med før har dette ført til at det har vært vanskelig å la «nye» medlemmer slippe 
til.  Vi har nå løst dette ved å finne mer overnattingsmuligheter og bør ha plass til 
de som ønsker å være med. 
Vi avsluttet leiren med bronsemerke/plakettdiplomene til de som ønsket å prøve 
seg. 



 
KURS 
Det har blitt arrangert 4 hverdagslydighet/valp/ung hund kurs med Ingrid 
Tomulevski, to på våren og to på høsten. 
 
SPOR KL.D kurs og uoffisiell prøve 
Gjennom sommeren har vi også satt opp kurs slik at fler medlemmer skal kunne 
delta i Spor klasse D. Widar J. Bratlie og Aleksander Nymo har stått for tre 
separate kurs i henholdsvis spor, feltsøk og lydighet. Kursene ble avsluttet med 
uoffisiell prøve. 
Om lag halvparten av kursdeltagerene var ekvipasjer som ikke tidligere har vært 
noe særlig aktive i klubbsammenheng. Dette er veldig positivt. 
 
 
MH-TEST (mentalbeskrivelse av hund), 
11. og 12. mai arrangerte vi MH-test. Vi lånte lokaler på Maridalen skole og 
bygde banen i området rundt. Med god hjelp av testleder Herdag Hansen, 
figuranter og medlemmer fra styret i Oslo & Akershus fikk vi bygget en fin bane 
på kort tid fredag kveld, slik at alt var klart lørdag morgen.  
Beskriverene kom langveisfra.  Øivind Schjetne fra Trondheim og Jan Østerhus 
fra Birkeland var godt fornøyde med banen. 16 hunder var påmeldt, men kun 3 
boxere.  
Alle som deltok fikk svært grundig tilbakemelding fra byskriverne etter 
gjennomført test. Det satt hundeierne og vi som arrangør veldig stor pris på. 
 
TRENINGSTILBUD 
Vi hadde tilbud om innetrening i garasjeanlegget på Ullevål stadion under 
vinterhalvåret. Her kunne medlemmer komme for egentrening. Stort sett er det 
de samme som kommer innom, men vi så også en del nye boxereiere sporadisk 
innom. 
 
Regnskap for NBK avd. Oslo og Akershus 1. Nov 2018 - 31. Okt 2019 er lagt ut 
på klubbens nettsider. Avdelingen har valgt å ha avvikende regnskapsår jfr. 
anbefaling fra hovedstyret, dette for at vårt årsmøte skal rekke å godkjenne 
regnskapet før det oversendes hovedstyret. Lokalavdelingen i Oslo og Akershus 
har en solid økonomi. Regnskapet for 2018/19 viser ett overskudd på ca 24 000,-  
kroner.  
 
Vi har delt lager med hovedstyret på Alnabru, der har vi en vegg med våre ting 
som vi betaler en månedlig leie på. Dette fungerer fortsatt veldig bra. 
 
 
Oslo 20. november 2019.  
Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus 
 


