
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
Onsdag 26. august 2020, Herberget på Asylet 

Tilstede: Anne, Tone, Lovisa ( teams ), Ole, Line  

1. Aktivitetsplan for høst 2020  

Lydighet kurs start 17 sept - Instruktør: May 6 kvelder (2 grupper 4 + 4 delt inn på  ferdighet) 

Rally kurs start 15. sept. – Instruktør: Aleksander – kveldskurs  

Rally helg kurs 31.okt-1. nov – Instruktør: Aleksander – grunnkurs  

Samme priser som før  

Spesial søk: Tone R sjekker kurs med Kjersti Østlund  

Skogdag 4. okt  Arrangør: Tone G – evt legge spor (Gjedrum )  

Sosialt treff med hverdagslydighet Arrangør: Lovisa  
Søndager 20 sept + 25 okt + 22 nov, kl  12 – 15 

Bytrening  23/9. max 5 – påmelding. Arrangør: Line 

Ukesdagtrening onsdager, (med fokus på plakett )  

Arrangør: Oslo: Anne  - Oslo nord: Tone G 

Skogdag nov ?  

Førstehjelpskurs ( Line hører med Cecile)  – Tone spør veterinærkontor på Gjerdrum  

Temakveld – Turid Stang (generelt eller med fokus på boxer ) / Line. Februar? Planlegges på 
senere styremøte. 

 

2. Aktiviteter som er under planlegging 

MH test oktober.  
NKK har åpnet for arrangement. Rettingslinjer fra Kompetansegruppe i NKK er kommet  

16 / 17 / 18 oktober i Fetsund  

Line kontakter NKK / åpner opp  

Testleder Beret / Jørgen – Nina tar kontakt 

Testleder Herdag  – OK  

Figuranter – Tone G tar kontakt ( Ingunn, Monica , Lars Eriks ( aspirant ) Benedicte , Eva 
Jørgensen , Bjørn Mikkelsen , Ine ) 

Anne – tar kontakt med påmeldte deltakere 



Munnbind hundefører - ikke felles drakter – desinfisere alt felles utstyr mellom ekvipasjer   

 

3.  Styremøter høst 2020  
Evt teams møte ved behov  
Onsdag 30 sept kl 1800 ( MH møte planlegging ) Asylet  
Torsdag 5 nov  kl 1800 Asylet – budsjett / årsmelding  
Torsdag 10 des Styremøte kl 18. Årsmøte kl 19  
Trenger vi xtra møter – tar vi det på teams  
 
 

4. Andre saker til diskusjon: 

- Boxerleir 2021. Hvilke kurs og instruktører ønsker vi. Kan vi begynne å planlegge nå? 
 Enig om dato ( st.hans helg)  
 Tilhenger til agillty ( Ole )  
 Mange ønsker agility-kurs. Utfordrende å skaffe utstyr. Tone G sjekker om man kan 
låne av Fet.  

Forslag om introduksjon til hundesport – delta kort på flere typer kurs i løpet av 
helgen  

 Konkurranse / videregående kurs   
 Prøver å se hvilke kurs / instruktører som er ledig , hva som er ønsket. Line lager 
oversikt. Etter å ha mottatt dette ser styret, sammen med Line og Linn på om det er forslag 
til nye kurs og instruktører. 
  
- Dogs4all – avlyst i 2020 
 
5. Økonomi 
 14 000 overskudd boxerleir, forutsatt 9600 fra undervisningsforbundet  
 Kurs går med litt overskudd  
 
6. Eventuelt 
Valgkomitéen må begynne planlegning mot årsmøte. 

Det må legges ut innkalling og informasjon om årsmøtet på nettsider og facebook 

 

 


