Årsberetning NBK, Oslo og Akershus 2020
Denne styreperioden har følgende personer sittet i styret:
Leder:
Anne Ekstrøm
Nestleder: Nina Winger Sørum
Medlemmer: Ingunn Terjesen
Tone Robertsen
Tone Granli
Varamedl:
Ole Wang
Lovisa Plotz
Tone Granli (kasserer)
Line Orlund, Linn Solbakken og Joachim Næss (Ressurspersoner)
Styret i avdelingen har hatt 10 styremøter i perioden 14/1-2020 til og med 10/122020. Disse har vært fordelt på Teams og med fysisk oppmøte, i tillegg har det
vært mye kontakt via mail og på Messenger.
13.november 2020 (da årsberetningen ble skrevet) har avdelingen 195
medlemmer og av disse er 193 betalende medlemmer i henhold til
medlemsregisteret. I forhold til 2019 er dette en nedgang på 4 medlemmer.
Arrangementer i styreperioden 2019/2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangert vinterutstillingen 8.-9. februar sammen med HS.
Boxerleiren 19. - 22. juni, vår 12. leir. 50 hunder og ca 56 eiere deltok
Vi har hatt 4 kurs med hverdagslydighet /valp/unghundkurs i Oslo
Vi har hatt 1 kurs med hverdagslydighet /valp/unghundkurs i Gjerdrum
Vi har hatt 2 kurs med Rallylydighet, grunnkurs og videregående
Vi har hatt 1 helgekurs Rallylydighet, grunnkurs
Vi har hatt «sommerens utfordring» som et nettbasert treningstilbud i
juli/august
Bronsemerkeprøve 2. juli.
Vi arrangerte MH-test 17.-18. oktober på Fetsund. 16 deltakere derav 13
boxere.
Innetreninger i januar-mars. Utetrening i mai
Vi har hatt 1 boxersprint på Boxerleiren.
1 «boxertreff» Akershus syd (Breivold)
1 boxertreff/skogdag i Gjerdrum

UTSTILLING
I februar arrangerte vi Boxerspesialer og Valpeshow i Drammen hundepark
sammen med HS. Årets utstillinger ble avholdt 9-10 februar med ca 30 påmeldte
hunder på lørdag og 38 på søndag. Dommere var Paola Micara Watten, Italia
og Desnie Pye, Storbritannia. Parallelt med lørdages boxerspesial ble det avholdt
valpeshow med godt over 80 valper påmeldt. Dommer her var Rune Dalby.
Drammen hundepark fungerte godt som lokale for utstilling.

BOXERLEIR
19. – 22. juni kunne styret i Oslo og Akershus ønske velkommen til nok en
Boxerleir på Morokullien. Det var lenge usikkert om det i det hele tatt ville bli
mulig, på grunn av Coronasituasjonen, og først så sent som i midten av mai ble
det klart at antallet deltakere kunne kombineres med gjeldende retningslinjer for
smittevern. Som kjent åpnet aldri svenskegrensen for fri ferdsel. Til tross for
visse restriksjoner fikk over 40 hunder og 56 deltakere med seg en innholdsrik
kurshelg. På menyen stod sporkurs med Erik Gunnerud, spor- og
brukslydighetskurs med Mona Herjuanne, rundering med Turid Stavn,
rallylydighet med Ellen Alexander, . Atferdskurs med Kjersti Bjøntegaard,
spesialsøk med Kjersti Østlund og hverdagslydighet med Maja Skedsmo Berg.
Et annet populært aspekt ved boxerleiren er for mange det sosiale. Hver kveld
samles alle deltakerene for felles grilling, quiz og loddsalg. Slik var det også i år,
med ekstra hensyn til hygiene og avstand mellom folk. Vi takker alle deltakere,
instruktører og hjelpere både i og utenfor styret for at også klubbens 12. boxerleir
ble en suksess. Vi satser på ny leir neste år, da forhåpentligvis med åpne
grenser.

KURS
Det har blitt arrangert 4 hverdagslydighet/valp/ung hund kurs med Mai
Nicolaysen, to på våren og to på høsten.
Som avslutning på vårkurset arrangerte vi også Bronsemerkeprøve. 5 hunder
deltok, 4 bestod.
Det er arrangert to rallylydighetskurs og et rally-helgekurs med Aleksander Nymo
MH-TEST (mentalbeskrivelse av hund),
17. og 18. oktober arrangerte vi MH-test på Fetsund. En hyggelig helg med
rekord mange boxere gjennom løypa, 13 av 16 hunder var boxer. Og helgen var
virkelig preget av dugnadsånd! De aller fleste figurantene var fra Boxer miljøet.
Lars Erik (avd Østfold) «skygget» vår testleder på lørdag og «debuterte» som
testleder for oss på søndag og fikk gode skussmål. Medlemmer av styret holdt

orden på stevneplassen og tok så godt vare på beskriverne at de gjerne kommer
tilbake. Å arrangere MH-test krever ganske mye innsats fra mange mennesker både før, under og etter arrangementet. Tusen takk til alle som bidro - vi var et
godt team!!

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.
SOSIALE TREFF
Vi har arrangert sosiale treff på Gjerdrum og Nesset.
Hensikten med disse treffene er å legge til rette slik at man kan møte andre
«boxer-frelste» og ha en hyggelig trening/ sosialisering. Vi legger tilrette for å
trene hverdagslige utfordringer og går eventuelt en tur.
Regnskap for NBK avd. Oslo og Akershus 1. Nov 2019 - 31. Okt 2020 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 2019/20 viser ett overskudd på ca 38 000,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 13. november 2020.
Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus

