
 
Årsberetning NBK, Oslo og Akershus 2020-2021 
 
Denne styreperioden har følgende personer sittet i styret: 
 
Leder:  Anne Ekstrøm  
Nestleder: Tone Granli 
Medlemmer: Ingunn Terjesen  
            Tone Robertsen  

Ole Wang 
Varamedl: 
Lovisa Plotz 
Ingrid Tomoulevski 

 
Tone Granli (kasserer) 
Line Orlund (Ressursperson) 
 
Styret i avdelingen har hatt 11 styremøter i perioden 14/1-2021 til og med 8/12-2021. Disse har 
vært fordelt på Teams og med fysisk oppmøte, i tillegg har det vært mye kontakt via mail og på 
Messenger. 
 
22.november 2021 (da årsberetningen ble skrevet) har avdelingen 180 medlemmer og av disse 
er 163 betalende medlemmer i henhold til medlemsregisteret. I forhold til 2020 er dette en 
nedgang på 15 medlemmer. 
 
 
Arrangementer i styreperioden 2020/2021: 
 
Covid-19 la store begrensinger på hva avdelingen kunne tilby av aktiviteter i 2021. Retningslinjer 
gjorde at vi ikke hadde lov til å samles hverken ute eller inne over lange perioder våren 2021. Vi 
har likevel klart å arrangere noen tilbud for våre medlemmer.  
 

• Helgekurs Rallylydighet, grunnkurs 
• Digitalt kurs 18. mai om skadeforebygging for hund.  
• Utstilling 30. mai 2021 
• Boxerleir 18. - 21. juni 2021  
• MH-test 18.-19. september 2021 på Kløfta.  
• Vi har hatt 1 boxersprint på Boxerleiren. 
• By trening i Oslo 
• 4 boxertreff /sosiale treff 

 
KURS 
 
Grunnkurs i rallylydighet 
Helgen 1.-2. mai kunne vi endelig holde grunnkurs i rallylydighet. Tre ivrige deltakere med full-ladede 
hunder stilte lørdag morgen opp med lomma full av godbiter.  



I løpet av helgen gikk kursinstruktør Aleksander Nymo igjennom regelverk, skilt og baner for kl 1 
og noen kl 2 øvelser. Siden det kun var tre deltakere, fikk alle mye tid til trening og veiledning. 
Det var noen slitne hunder på lørdagskveld, men søndag var de fulladet igjen og klare for mer 
gøy. 
 
Kurs: forebyggende øvelser og hundemassasje 
18. mai arrangerte vi et digitalt kurs om skadeforebyggende øvelser som man kan gjøre med hund. 
Kursinstrutør var Iselin Østby Holen. Ca 17  personer deltok. 
 
Tema var : 
- Viktigheten av oppvarming og nedtrapping før og etter hundetrening. 
-  Hvordan massasje kan hjelpe og forebygge. 
- Enkle øvelser man kan gjøre hjemme med egen hund som kan løse opp stive muskler. 
 
 
UTSTILLING 
Vi arrangerte utstilling 30. mai på Rommen i Oslo. Området på Rommen egnet seg veldig fint til 
utstilling. Det var god plass til ring, deltakere, parkering og kiosk. Totalt 28 boxere påmeldt, derav 6 
valper. Dommer Øystein Eikeseth ga seg god tid med alle de påmeldte hundene. Aro-profilering stilte 
opp med salgs bod med masse fine klubbeffekter, i tillegg hadde vi salg av noe godt å spise og drikke.  
Solen skinte, smilene satt løst og alle bidro til en fin dag 
 
 
BOXERLEIR  
18. – 21. juni kunne styret i Oslo og Akershus ønske velkommen til nok en Boxerleir på 
Morokullien.  
 
Som i fjor måtte vi holde oss på norsk side, men det la ingen demper på hverken arrangør eller 
deltakere. Som alltid ble det en fabelaktig hundehelg. Ca 45 deltakere og over 30 hunder samlet seg til 
en innholdsrik kurshelg.  
 
I år hadde vi en blanding av nye og «gamle» kurs. Man kunne velge mellom Spor med Erik Gunnerud, 
Spor med Kari Lier Hansen, Spesialsøk med Kjersti Østlund, Konkurranselydighet med Beth Helen 
Vilbo, Agility med Line Hellerud , Positiv trening med hund med Rune Dalby og Styrke, balanse og 
bevegelse med Iselin Østby Holen. 
Kursene gir deltakerne en muligheten til å prøve en ny hundesport eller treningsform. Med tre 
konsentrerte treningsdager får man en fin innføring i sporten og kan vurdere om man ønsker å gå 
videre med den når man kommer hjem. 
 
Boxerleiren er for oss i styret «årets hunde-høydepunkt». I tillegg til selve kursene, er det veldig 
hyggelig med boxer-sprint, fellesgrilling på kvelden, quiz, og lotteri. Med ekstra hensyn til hygiene og 
avstand mellom folk, gikk dette av stabelen på smidig vis. Å samle så mange boxerfrelste på et sted er 
fantastisk gøy! 
 
 
MH-TEST (mentalbeskrivelse av hund) 
18. og 19. september arrangerte vi MH-test på Kløfta. En hyggelig helg med mange boxere 
gjennom løypa, 10 av 16 hunder var boxer. Og helgen var virkelig preget av dugnadsånd! Alle 



figurantene var fra Boxer miljøet. Lars Erik Bye (avd Østfold) var testleder på lørdag og Bjørn 
Martin Mikkelsen testleder på søndag. Medlemmer av styret holdt orden på stevneplassen og 
tok så godt vare på beskriverne og deltakerne. I etterkant har styret fått tilbakemelding fra 
deltaker som skrøt av arrangementet og måten hen ble tatt imot på. Å arrangere MH-test krever 
ganske mye innsats fra mange mennesker – både før, under og etter arrangementet. Tusen takk 
til alle som bidro! 
 
 
TRENINGSTILBUD / SOSIALE TREFF 
 
By trening – med fokus på hvordan kan bruke miljøet rundt oss til å aktivisere hundene samtidig 
som vi går tur. Vi tar en tur med t-banen og kjøre heis og rulletrapp. 
 
Boxertreff på varierte steder i Oslo/Akershus i partallsuker oktober – desember. 
Hensikten med disse treffene er å legge til rette slik at man kan møte andre «boxer-eiere» og ha 
en hyggelig trening/ sosialisering.  Vi legger til rette for å trene hverdagslige utfordringer og går 
en tur.  
  
 
 
Regnskap for NBK avd. Oslo og Akershus 1. Nov 2020 - 31. Okt 2021 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 2020/21 viser ett 
overskudd på kr 23 391,- .  
 
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 22. november 2021.  
Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus 
 


