Referat styremøte i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus
torsdag 18. mars 2021 kl. 19:00 på Teams.
Tilstede: Tone G, Ingrid, Ingunn, Tone R, Ole, Lovisa og Anne
Ressurspersoner: Line
Sak 1 Aktiviteter våren 2021

-

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
Evt symbolsk sum for å delta (50 ,-)
Vi må finne dato, Iselin tar 350 kr timen
Oppretter FB arrangement – med bet info
Blir etter påske, Tone finner dato som passer for Iselin
Fysiske treff
Utendørs sosialt treff – Lysdammen, Gjerdrum utsatt
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.

Sak 2 MH stevne 18. september og 19. september.
Sted: Gjerdrum, undersøker nærmere (Tone G)
Tone G jobber med å finne grunneier + alternativer
Beskrivere: Herdag. Jobber for å bli ferdig utdannet. Kan ta kontakt i juli,
Beret og Jørgen – OK
Testleder: Lars Erik OK
Figuranter – venter litt med forespørsel ( min 4 stk ) neste styremøte 22.april
Tone G venter fremdeles på tilbakemeldinger ang område
Trenger Hare / Leker / grytelokk
Sak 3 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.

Hverdags – ikke så aktuelt
Bruks / spor – deltakere på venteliste
Samspill hund og fører er ledig – kan slåes sammen med hverdagslydiget
Totalt 44 påmeldte
Vi har snakket med campingplassene ang covid og evt avlyse hele leiren – mulighet ca
3 uker før.

Sak 4 Orienteringssaker
• Rally grunnkurs med Aleksander 1. -2. mai.
3 påmeldte, annonsere på face og nettside nå med forbehold om smittevernregler
•

Utstilling sammen med Vestfold 29. – 30. mai
OK dele å utgift/inntekt 50/50 med Vestfold
Dommer - Freddy Christensen
OA ba Hovedstyre anbefale dommer, Christensen valgt av Hovedstyret
Overnatting: Hotell Horten

Neste styremøter:
Torsdag 22.04.21 kl 1900 Teams,
Torsdag 20 mai (tema: utstilling) kl 1900

