
 

Årsberetning NBK, Oslo og Akershus 2016 
 
 
Denne styreperioden har følgende personer sittet i styret: 
 
Leder:   Nina Winger Sørum  
Nestleder: Aleksander Nymo (trakk seg dessverre rett etter årsmøtet 2015). 
Medlemmer: Ingunn Terjesen. Tok på seg vervet som nestleder                      
  Ingrid Tomulevski  
  Lovisa Plötz 

Ann-Kristin Evensen  
Mathilde Milleno Mittet (trakk seg i perioden) 
Benedicte Bjorli  

 Varamedl:      Ole Wang  

 
Styret i avdelingen har hatt seks styremøter siden forrige årsmøte, i tillegg har 
det vært mye kontakt via mail.   
 
I slutten av oktober 2016 har avdelingen 239 betalende medlemmer. Dette 
innebærer en nedgang på 10 medlemmer fra samme tid i 2015. 
 
 
Arrangementer 2015/2016: 
 

 I juni/juli ble den 8. boxerleiren arrangert. Det deltoik 43 hunder og ca 70 
erigere. 

 NBK Oslo og Akershus stilte med stand, på vegne av hovedklubben, på 
Europavinner på Lillestrøm, i år deltok også medlemmer fra 
lokalavdelingene i Telemark og Østfold samt kontaktområdet 
Hedmark/Oppland på dugnaden ifm. Utstillingen.. 

 Det var planlagt en introduksjonskveld for nye og fremtidige boxereiere, 
men det utgikk dessverre på grunn av tidsnød hos kursholder. 

 Det er gjennomført fire grunnkurs hverdagslydighet /valp/unghundkurs 

 Det er arrangert to helgekurs brukslydighetskurs med Mona Herjuaune. 

 Lokalavdelingen arrangerte Boxerfestival i Drammen hundepark,13 og 14. 
feb 2015.    

 Vi ble invitert til Hundens dag Nittedal, her hadde dessverre ikke ressurser 
til å stille der i år.  

 Vi har hatt 3 Boxersprinter, en ble holdt på Boxerleien. 

 I september arrangerte lokalavdelingen MH-test for første gang. 
Arrangementet ble holdt på Båstad skole med 16 deltagere. Her var det 
stor boxerdeltagelse. 

 I begynnelsen av oktober arrangere vi spor kl. D med 8 deltagere 
(herunder 2 boxere).  

 Vi har arrangert to bronsemerke prøver. 



 
 
 

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. 
 
Høsten 2015 inngikk lokalavdelingen en avtale med Ellingsrud ridesenter. Det 
var da tilbud til alle medlemmene om trening ut vinteren 2016. Denne avtalen har 
vi ikke gått videre på fordi det ble for dyrt i forhold til antall som benyttet seg av 
tilbudet. Denne vinteren er det ikke planlagt inne-trening. 
 
Vi har for første gang arrangert Boxerfestival i Drammen hundepark den 13 og 
14.Feb, der hadde vi forskjellige ting som det gikk and og melde seg på som 
verdiglydighet, smeller, Agility, Freestyle og det ble arrangerte boxersprint begge 
dagene og dette var et veldig populært arrangement.    
 
Lokalavdelingen arrangerte sin 8. boxerleir på Morokulien i månedsskiftet 
juni/juli. 43 boxere deltok på kurs på leiren (i tillegg var noen med hund nr. 2).  
Det var ca. 70 eiere som deltok. Det deltok ekvipasjer fra 8 
lokalavdelinger/kontaktområder som fra Oslo/Akershus, Østfold, Vestfold, 
Hedmark/Oppland, Nord-Vestlandet, Agder, Trøndelag og Telemark.  
 
Vi har holdt vår første MH-test (mentalbeskrivelse av hund) i år. Dette ble 
arrangert på Båstad skole den 24 og 25. sep. Vi fikk leie bane/utstyr av 
Rottweiler klubben. 16 hunder deltok og det var 4 på venteliste. Vi hadde noe 
frafall og ente opp med 20 betalende ekvipasjer. Det var alt fra Boxere til Boston 
terrier som stilte til start.. Vi hadde en bratt læringskurve men vi kom i mål, med 
hjelp fra bruksrådet i hoved klubben og Østfold som stilte mannsterke opp som 
figuranter. Beskriver og testleder med figuranter fungerte ypperlig sammen, så 
disse kan brukes til eventuelt neste arrangement.     
 
Spor kl D ble også i år arrangert på Hvalstjern Skistadion. Widar Bratlie stilte som 
vanlig opp som dommer og vi fikk også god hjelp fra noen medlemmer i Oslo og 
Akershus. Det var 9 hunder påmeldt og 8 som stilte på startstreken, deriblant 2 
boxere  
 
Vi avsluttet vintertreningen på Ellingsrud ridehall med bronsemerkeprøve der 
Thomas Andresen var dommer og Ingrid Tomulevski kommanderte. Det var 3 
stykker som sto til merket. 
 
Vi har hatt 6 boxersprint fordelt ut over hele året, her har det vært stor deltagelse. 
 
Lokalavdelingen har egne nettsider, men har dessverre ikke hatt webmaster 
store deler av denne perioden. Det er lagt en plan for å få denne opp å gå i neste 
periode. Lokalavdelingen har også en facebookside som benyttes til å spre 
informasjon. Vi har tenkt at denne til en viss grad har erstattet mailutsending, 



men dette ser vi at vi må vurdere å endre – FB er ikke like effektivt for å nå 
mange som å sende mail. 
 
Regnskap for NBK avd. Oslo og Akershus 31.Okt 2015 - 31.Okt 2016 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 2015/16 viser ett overskudd på rett i 
underkant av xxx kroner.  
 
 
Avdelingen har en sms ordning via PSWincom som ble inngått etter årsmøtet i 
2014 etter ønske fra årsmøtet. Vi planlegger å ta denne i bruk for å sende ut 
korte beskjeder til medlemmene om ting som skjer. 
 
 
 
Oslo 24.okt 2016.  
Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus 
 


