Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
Torsdag 23. april 2020 kl 19:00, Nettmøte
Tilstede: Nina, Tone, Tone R, Ingunn, Ole, Anne, Lovisa

MH arrangement.
- Må avklares med Herdag, Beskrivere, Figuranter og NKK, både i tilfelle utsettelse og evt
arrangere
- Skal vi jobbe mot å gjennomføre, men selvfølgelig ta hensyn til smittevernsregler? (dersom
OK for alle i punkt over)
- I samråd med med NKK , utsettes MH arrangement da med dagens smittvernregler ikke er
praktisk gjennomførbart – plassene beholdes ,
info til påmeldte ( Anne ) ,
dommer og testleder ( Nina )
figuranter (Anne, Tone G)
Lite forbehold da det skal komme nye smittevernsregler – endelig beslutning tas på neste
møte
- Stovner / fet skistadion – Nina har informert disse, ok

Boxerleir
Skal vi ha som intensjon å gjennomføre dersom myndighetene åpner opp for det?
Generelt avventer vi beslutning ang boxerleiren i påvente av nye smittevernsregler

Line informerer:
40 hunder, 50 mennesker
Instruktørene har mulighet for på kunne avvente endelig
- camping plasser smittvern er en utfordring, for eksempel sanitæranlegg.
- Kurs – 5-6 hunder – kurs inntil 5 pers er ok
- Grilling er en utfordring
1. mai kommer nye retningslinjer på smittevern – avventer på disse
Vi jobber for å arrangere leir – Info på facebook ang dette og mulighet for å trekke seg fra leir
Nytt møte for å gi info søndag 3 kl 19:00

Trening/kurs
Forslag om følgende kurs:

Generelt
- 6 kurskvelder
- sette opp kurs for små grupper? (feks. En instruktør holder kurs for 4 deltakere kl 1830-1930
+ 4 deltakere kl 1930-2030)
Nina tar kontakt med Mai og Alexander for avtale
Tone G tar kontakt med Mette for avtale

Alexander:
Rally: onsdag kl 1830 – nytt 1930 evt helg kurs

Mai:
Tirsdager
Lydig – Grunnferdigheter kl 1830 – nytt 1930

Mette:
Lydighet- Grunnferdigheter

Line:

-

Bytrening 2 x1 time 4 stk
o ( Anne, Tone og Line 18:30 mandag 27.4 ser på runde P plassen ved
frognerbadet )

Lovise:
Sjekker litt rundt nettbaserte kurs ( proff utgave )

Tone G
Ser på å lage en annen versjon av nettbasert, med en pakke – mail med instruksjoner – ala
Hamar hundeklubb

Tone R
Ukens utfordring – lukket facebookgruppe – legge den ut – med mulighet for å sende inn
videosnutt litt nybegynner alà bruks, rally
Anne lager gruppe – Ole, Anne og evt Tone G møtes for å filme

Lovisa
Barn og hunder kurs til høsten

8. mai 2020
Ole Wang

