
 
Årsberetning NBK, Oslo og Akershus 2021-2022 
 
Denne styreperioden har følgende personer sittet i styret: 
 
Leder:   Anne Ekstrøm  
Nestleder: Tone Granli 
Medlemmer: Tone Robertsen  

Ole Wang 
Line Orlund  
 

Varamedl: 
Ingunn Terjesen 
Eli Capuferro (fra mai-22) 

 
Tone Robertsen (materialforvalter) 
Tone Granli (kasserer) 
 
Styret i avdelingen har hatt 7 styremøter i perioden 26/1-2021 til og med 7/12-2022, i tillegg har 
det vært mye kontakt via mail og på Messenger. 
 
18.oktober 2022 (da årsberetningen ble skrevet) har avdelingen 193 medlemmer og av disse er 
173 betalende medlemmer i henhold til medlemsregisteret. I forhold til 2021 er dette en økning 
på 13 medlemmer. 
 
 
Arrangementer i styreperioden 2021/2022: 

• Rallylydighet, grunnkurs vår -22 
• Rallylydighet helgekurs høst-22 
• Hverdagslydighet vår og høst -22 
• Sporkurs helg høst -22 
• Uoffisiell Rally konkurranse juni-22 
• Utstilling 12. februar 2022 
• Seminar «Tips til morsomme aktiviteter for boxeren» 
• Boxerleir 17. - 20. juni 2022  
• MH-test 17.-18. september 2022 på Slattum/Nittedal.  
• Vi har hatt 1 boxersprint på Boxerleiren. 
• Oslo Dog Show 
• 13 boxertreff /sosiale treff   

 
 
Kurs  
Hverdagslydighetskurs og rallykurs  
Aleksander Nymo har holdt både hverdagslydighetskurs og rallykurs for oss dette året. 
Aleksander har selv konkurrert på høyt nivå med sine boxere, og kjenner rasen godt. Deltakerne 
nyter godt av at han har mange triks og gode «verktøy» som fungerer for å få 
oppmerksomheten til en boxer. Både hund og eier tar med seg mye kunnskap hjem. 



Sporkurs 
Vi arrangerte sporkurs med Mona Herjuaune i oktober. Mona er en erfaren instruktør, og 
kjenner boxeren godt etter mange år som instruktør på boxerleiren. Gruppen på kurset var en 
fin blanding nybegynnere og noe mer erfarende. Noe som gjorde at de fikk fin læring av å se på 
hverandre. Alle hundene gikk fine spor gjennom disse dagene og det var gøy å se utviklingen.  
Det bare å stadfeste at boxer er en brukshund – som elsker å få jobbe.  
 
 
UTSTILLING 
Vi arrangerte utstilling 12. februar i Drammen hundepark. Totalt 23 boxere påmeldt +  valper. 
Dommer Beatrice Stocchi ga seg god tid med alle de påmeldte hundene. Aro-profilering stilte opp 
med salgs bod med masse fine klubbeffekter. Det var god stemning rundt ringen og vi takker alle som 
bidro til en fin dag. 
 
 
RALLYKONKURRANSE 
Onsdag 8. juni arrangerte vi rekrutt rallykonkurranse. 5 sporty ekvipasjer stilte til start og 
deltakere fikk testet seg litt ekstra i høljende regnvær. Dommer Karen Årseth tok seg god tid til å 
veilede alle før start og under briefingen. Værgudene belønnet innsatsen med strålende sol på 
premieutdelingen. 
 
 
BOXERLEIR  
17. – 20. juni 2022 var det for 14. gang boxerleir på Morokulien! Ca 40 deltakere og over 28 hunder 
samlet seg til en innholdsrik kurshelg.  
Facebookgruppen for årets leir inneholder masse fine bilder og kommentarer fra fornøyde deltakere. 
Alle forteller om en innholdsrik helg enten de deltok på sporkurs,  konkurranselydighet, positiv trening 
med hund, rallylydighet eller spesialsøk. 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. 
Vi takker alle deltakere, instruktører og hjelpere, både i og utenfor styret, for at også klubbens 
14. boxerleir ble en suksess. 
  
Tradisjonen tro ble det også arrangert boxer-sprint, fellesgrilling på kvelden, quiz, og lotteri. 
Ettersom loddsalget har gitt avdelingen gode inntekter over mange år besluttet styret å sponse 
kursdeltakerne litt ekstra i 2022. Årets loddsalg ga også gode inntekter - takk til alle som hadde 
med premier, kjøpte lodd og bidro til god stemning!   
 
Å samle så mange boxerfrelste på et sted er fantastisk gøy. 
 
 
MH-TEST (mentalbeskrivelse av hund) 
17. - 18. september arrangerte vi MH-test på Slattum i Nittedal. Vi var så heldige å få låne 
området til Best4Dogs. I løpet av noen år har vi skaffet oss alt nødvendig utstyr, slik at vi kan 
bygge banen selv, og styrets medlemmer begynner å få godt med erfaring i å arrangere MH-
stevner.  
I år satt vi rekord i antall raser. Vi hadde gleden av å se 12 ulike raser! B.la. pincher, malinois, old 
english sheepdog, australian sheperd og (heldigvis) BOXER (3 stykker).  



 
Også i år hadde vi med Lars Erik Bye (avd Østfold) som testleder.  Medlemmer av styret bidro 
som figuranter og holdt orden på stevneplassen. Vi setter stor pris på at så mange velger å sette 
av tid for å bidra år etter år! 
Vi har stort fokus på å skape en god ramme rundt stevnet og det er veldig hyggelig når vi får 
tilbakemelding om at både deltakere og beskrivere har fine dager sammen med oss.  
 
 
Oslo Dog Show 
18. - 20. november ble Oslo Dog Show arrangert på Lillestrøm. Avdeling Oslo og Akershus hadde 
stand sammen med hovedstyret. 
 
 
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. 
 
Skogsdag i Gjerdrum Almenning. Vi legger opp dagen etter hva de som møter opp ønsker seg. 
Det kan for eksempel være: gå tur, gå spor, prøve et feltsøk,  Boxer sprint. Det blir mulig å tenne 
bål og grille medbrakt mat. 
 
Boxertreff på varierte steder i Oslo/Akershus. Inne på vinteren, ute resten av året. I år har vi hatt 
12 slike treff. Vi har møttes i Oslo, Fornebu og Gjerdrum. Styret har rullert på hvem som tar 
ansvar for treffene. Antall som møter opp er veldig varierende. Her kan man møte andre boxere 
og eiere, utveklse erfaringer, trene på hverdagsutfordringer og få nyttig sosialisering. 
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 2021 - 31. Okt 2022 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 2021/22 viser ett 
underskudd på kr 9 959,- .  
 
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 godt. 
 
 
Oslo 22. november 2021.  
Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus 
 


