
 

Referat  styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
torsdag 22. april 2021 kl. 19:00 på Teams. 

Tilstede: Tone G, Ingrid, Ingunn, Tone R, Ole, Lovisa og Anne 
Ressurspersoner:  Line 

Sak 1 Utstilling sammen med Vestfold 29. – 30. mai 
Overnatting: Hotell Horten    
Dommer: Byttet dommer grunnet sykdom, ny dommer Øystein Eikeseth 
Følger retningslinjer ifm smittevern (reise fra Oslo ) 
Forslag : avse noen inntekter fra utstillingen til Hovedstyret, da de faktisk hjelper oss 
en del ifm utstilling – vurderes ved regnskapsårets slutt. 

 
Sak 2  MH stevne 18. september og 19. september. 

Beret og Jørgen – OK  
Testleder: Lars Erik OK 
Herdag. Jobber for å bli ferdig utdannet., beskriver Kan ta kontakt i juli, 
 
Sted:  Kløfta – Dobbermann klubben  
Aventer påmeldning til at vi er sikre at det er anledning til å arrangere. Men kan 
informere om dato boxermiljø. 
Figuranter (min 4 stk) – Anne legger ut en føler hos de som var i fjor  
Ingunn, Therese,  Monica, Tone, Bjørn  
 
Utstyr – ordnes i god tid før MH (Trenger Hare / Leker / grytelokk) 

 
Sak 3  Digitalt kurs: 

Skadeforebyggende kurs - Tone G har undersøkt med Iselin: 
- Viktighet med å varme opp – oppvarmings øvelser 
- Massasje og forbyggende  
- Teams eller zoom – ca 30 deltakere er OK 
- Iselin tar 350 kr timen  

 
- Dato: 18 mai kl 1900 
- Lag info på FB og nettside  
- Anne oppretter FB arrangement og invitasjon for selve Teams arrangementet 
- Påmelding / betaling via Vipps: 50 nok  – får tilsendt Teams link  

 
Sak 4 Orienteringssaker 
• Rally grunnkurs med Aleksander 1. -2. mai. 

4 påmeldte, annonsere på face og nettside med forbehold om smittevernregler  
 

• Boxer leir 18-21 juni 2021 - orientering 
Samarbeidsgruppe for å jobbe videre med leiren: Line, Linn og Tone G. De informerer og 
trekker inn resten av styret ved behov. 



 
- Påmeldt  52 boxere på kurs  

Noen ventelister på 1ste ønske, men alle har fått plass på et kurs. 
 

- G - kroa er reservert av myndighetene ( karatene hotell )   
Alle instruktører fått hytter  
Kan være at det blir litt ombooking / omrokering  

 
- Faktura først når det avklart at leir blir arrangert 

 
- Pratiske oppgaver: 

Agility utstyr: Må undersøke tilhenger / transport  
Tone bestiller 5 agillity hinder  

 
Premier til Sprint : Aro-profilering kommer med forslag til neste styremøte. 
Trenger premier til loddsalg.  

 
• Fysiske treff - settes opp når mulig 
- Utendørs sosialt treff – Lysdammen, Gjerdrum 

Tur som avsluttes med grilling. 
Hundene i bånd på turen, mulig for de som ønsker det å slippe hunder løs i hundeparken 
etterpå. 
Styret tar med grillkull. Alle tar med det de skal spise og drikke.  

 

Neste styremøter:  

Onsdag 12 mai (tema: utstilling) kl 1900 Teams  

- utstilling i vestfold, planlegging av utstillingen  
- Skal vi sette opp ønsker om hvilke dommer vi vil ha til neste år,  bør vi diskuterer hvilke 

dommere vi faktisk foretrekker, Jmf bedømming av «hvite boxere»  
 

Torsdag 20 mai (tema: utstilling) kl 1900   

   

   

    


