
 

Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
13.05 mai  2020 kl 19:00, Nettmøte  

Tilstede: Tone, Tone R, Ingunn, Ole, Anne, Line, Lovise , Linn  

Agenda  
 

Boxerleir. 
Generell info fra Line 
Informasjon mot deltakere, instruktører, campingplass osv. 
Line: 39 hunder er p.t påmeldt  
6 eller 7 kursplasser ledige  
 
 
Generell info om innkvartering  
Montebello campinghytter / leiligheter (plass til 70 -80 deltakere)  
 
G kroa: Motell rom er ledige på G kroa + dele kjøleskap 
Ikke sikkert det blir frokost  
I tilfelle noen foretrekker motellrom pga coronasituasjonen  
 
Line går igjennom kurs deltakelse  
Det er ledige plasser på noen kurs, og det er mulighet for å kutte instruktør grunnet ikke nok 
deltakere  
 
Praktisk gjennomføring  
- Åpning av leir: Vi bør ha alternativ ( grensekrysning )  
- Boxer sprint – område må bestemmes  
- 1m mellom ( 15 min ) 5- 6 på hvert bord  
- Alle må ta med eget grillutstyr osv  
 
Vi må sørge for å registrere alle deltakere iht smittevernsregler  
 

 Vi må handle i Kongsvinger / Magnor  
 Profilering / stand er ok på leiren , Trykker opp Boxerleir T- shirt  
  

Det er signal om at grenseåpning kommer evt rundt 15.juni  
 

NKK Status 
Vi avventer evt økonomisk støtte fra lokal avd  
Viktig å støtte NKK ved å bruke tjenestene til NKK – info skriv  
 
 
 
 
 
 



 

Kurs. Status. 
Gjerdrum 4 deltakere  
Unge deltakere – Kurset kjører 1 uke lenger, for å komme ajour med online lessons  
Fint kurs  
 
May –  gruppe 2: fullt  

gruppe 1: 3 ledige  
Spørre om det er mulig delta uavhengig ferdighet  
 
Alexander 
Tirsdagskurs p.t 27.05 – sannsynlig 4 påmeldte  
Rally helg 2 ledig plasser  
Ca 900 kr brukt på Google promotering  
Fint om vi kan dele på FB.  
 
Tone vil gjerne sette i gang aktivitets /treningsgruppe / skogstur kveld på nord (torsdager)  
 
 
Bonus ordning  Anne har oversikt – vi følger vedtaket på styre seminaret 
 

 Neste styremøte  

 Tirsdag 30 juni 2020 teams  

 Agenda:  

Oppsummering Boxerleir  

Planlegging høst   

 

 
26.mai 2020 
Ole Wang 
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