
 
Årsberetning NBK, Oslo og Akershus 2017 
 
 
Denne styreperioden har følgende personer sittet i styret: 
 

Leder:  Nina Winger Sørum (på valg) 
Nestleder: Benedicte Håvardstun Bjorli (ikke på valg) 

 Medlemmer: Ingunn Terjesen (ikke på valg)                         
   Ingrid Tomulevskii (på valg) 
                      Ann-Kristin Evensen (på valg) 
                                Tone Robertsen (ikke på valg) 
                                Arne Skog (ikke på valg) 
                                Anne Ekstrøm (ikke på valg) 
           

Varamedl: 
Monica Hansen (kasserer og ikke medlem av AO) 

 
Styret i avdelingen har hatt 8 styremøter i perioden 9/1-2017 til og med 13/12-
2017, i tillegg har det vært mye kontakt via mail og på Messenger. 
 
26.Okt 2017 (da årsberetningen ble skrevet) har avdelingen 225 medlemmer og 
av disse er 221 betalende medlemmer i henhold til medlemsregisteret. 
 
 
Arrangementer 2016/2017: 
 

• Det var ca. 45 hunder og 60 eiere på Boxerleiren i år og dette var vår 9. 
leir. 

• NBK Oslo og Akershus stilte med stand, på vegne av hoved klubben, på 
Dogs4All på Lillestrøm, lokalavdelingen fra Telemark deltok også. 

• Vi hadde Organisasjonskurs med Line Orlund, 21.-22. mai. 
• Et førstehjelpskurs, med Cecilie Strømstad, i Nannestad i mars. 
• Vi har hatt 3. kurs på våren med hverdagslydighet /valp/unghundkurs 
• Et sporkurs med Mona Herjuaune, dette var i mai. 
• Et brukslydighetkurs med Mai Nicolaysen dette var i oktober. 
• Vi arrangerte boxerfestival i Drammen hundepark, 22-23.april    
• Vi har hatt 4 boxersprinter der to ble holdt på Boxerleiren. 
• Vi arrangerte MH-test 07.-08. oktober, dette ble holdt i Nittedal på 

Schæferhund klubben sitt område, med 16 deltagere, det var veldig få 
boxere med i år. 

• Det ble arrangert spor D, 3. september med 4 deltagere deriblant 1 boxer. 
(der boxeren vant)  

• Vi har arrangert to bronsemerkeprøver. 
• Arrangerte vinterutstillingen i februar sammen med HS. 
 



 
 

 
 
 
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. 
 
Vi har for andre gang arrangert boxerfestival i Drammen hundepark den 22.-23. 
april, med 35 deltagere på forskjellige kurs gjennom hele helgen. Kursene var 
varierte slik at alle kunne finne aktiviteter som passet, alt fra utstillingstrening til 
agility. Det ble også arrangerte boxersprint begge dagene og dette var et veldig 
populært arrangement.    
 
Lokalavdelingen arrangerte sin 9. boxerleir på Morokulien i månedsskiftet 
juni/juli. 45 boxere deltok på kurs på leiren (i tillegg var noen med hund nr. 2).  
Det var ca. 60 eiere som deltok. Det deltok ekvipasjer fra 8 
lokalavdelinger/kontaktområder (Oslo/Akershus, Østfold, Vestfold, 
Hedmark/Oppland, Buskerud, Agder, Trøndelag, Telemark) og vi hadde noen fra 
Tyskland og Sverige.  
Her avsluttet vi leiren med bronsemerke/plakettdiplomene til de som ønsket å 
prøve seg. 
 
Det har blitt arrangert 3 hverdagslydighet/valp/ung hund kurs med Ingrid 
Tomulevski, to på våren og et på høsten. 
 
Det har blitt arrangert et spor kurs med Mona Herjuaune i mai der det var med 6 
ekvipasjer, dette var er vellykket kurs som alltid. 
 
Vi har også hatt brukslydighet med Mai Nicolaysen i oktober, der var det også 6 
ekvipasjer som deltok, dette var også veldig vellykket og dette kan du lese om i 
boxernytt nr. 4-2017.  
 
Det ble holdt organisasjonskurs men Line Orlund i NKK sine lokaler den 21-22 
mai, det ble delt opp i modul 1 og modul 2, slik at det er mulighet til å ta hele 
kurset på forskjellige tidspunkt. 
Det ble oppfordret til at deltagere fra andre lokalavdelinger deltok, men det var 
også åpent for andre klubber og melde seg på. Medlemmer i lokalavdeling 
Østfold, Oslo & Akershus, Hoved Styret, Amerikansk Akita og Tibetans 
spanielklubben deltok denne gangen.    
 
Det er også blitt arrangert et førstehjelpskurs med Cecilie Strømstad i Nannestad 
området, dette ble et vellykket og fulltegnet kurs med folk med forskjellige 
hunderaser til stedet. 
   
 



Vi har også av holdt vår andre MH-test (mentalbeskrivelse av hund) dette ble 
arrangert i Nittedal den 7.-8. oktober.  
Vi fikk leie bane og utstyr av Schæferhund klubben (Oslo) som hjalp til med det 
meste. Vi hadde 16 hunder påmeldt via Doggarra og 44 på venteliste, fikk frafall 
og endte opp med 18 betalende ekvipasjer. 
Det gikk veldig bra i år, vi hadde mange figuranter som var nyutdannet fra HS og 
vi var i alt 5-6 stk. Vi hadde samme testleder som i fjor, men beskriverne var nye. 
De kom i bobil og de fungere bra sammen med figuranter og testleder, dette fikk 
vi bra tilbakemeldinger på. 
 
Spor D ble også holdt i år, 3.september på Schæferhund klubben sitt fine område 
i Nittedal. 
Widar Bratlie stilte som vanlig opp som dommer og vi fikk også god hjelp fra 
Schæferhund klubben avd. Oslo og deler av styret i OA hjelp også til. 
Det var 6 hunder på meldt og 4 som stilte på startstreken, deriblant 1 boxer som 
tok første plassen. Vi valgte å tilbakebetale startkontigenten til de to deltagerne 
som måtte trekke seg, den ene hadde fått skadet hund og den andre hadde vært 
i ulykke.  
 
Vi har hatt 4 boxersprinter fordelt ut over hele året, her har det vært stor 
deltagelse. 
 
I februar arrangerte vi vinterutstillingen sammen med HS, de hadde en dag og vi 
hadde den andre dagen, det ble fordelt økonomisk og utgifter mellom oss på en 
rettferdig måte. Vi hadde noen innspill til ting som kan organiseres på bedre 
måter i forhold til parkering og ansvarsfordeling. Disse innspillene er sendt inn til 
HS. Det var mange positive tilbakemeldinger og Drammen hundepark fungerte 
godt som lokale for utstilling 
 
Vi i lokalavdelingen har snakket internt og med Schæferhund klubben avd. Oslo 
om et samarbeid sammen fremover. De har et veldig fint område i Nittedal som vi 
i år har leid til spor D og MH. De har ikke så mye penger i kassen, men trenger 
og få klubbhuset vedlikeholdt. 
Vi har snakket om å hjelpe til på dugnader (litt maling osv), så kan det godt 
hende vi kan komme til en enighet på bruk, og hva dette vil koste. De vil også ha 
muligheten til å delta på de arrangementer som vi skal ha fremover, der får de 
samme pris som våre medlemmer.     
(De har et veldig fint sporterreng og det er snakk om å holde et uoffisielt spor D 
(for boxere), med Widar som dommer, slik at terskelen for å melde seg opp til 
konkurranse blir lav. Vi håper dette kan stimulere til at flere boxer eiere melder 
seg på de offisielle spor D arrangementene vil holder i lokal avdelingen) 
 
I skrivende stund er vi så heldige at vi kan starte mandagstreningene igjen, vi har 
fått innetrening i garasjeanlegget på Ullevål stadion. Vi starter opp i midten av 
november. Treningen vil være mandager ca kl 18:30 - ca kl 20:30 (så lenge det 
ikke er arrangement på stadion). En i styret i OA vil ha ansvaret for treningene. 



Dette er også en del av samarbeidet med Schæferhundsklubben i Oslo. 
Informasjon legges ut på nettsidene og Facebook. 
  
Regnskap for NBK avd. Oslo og Akershus 31.Okt 2016 - 31.Okt 2017 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 2016/17 viser ett overskudd på rett i 
underkant av (fylles inn når regnskap er ferdig ) xx kroner.  
 
Avdelingen har en sms ordning via PSWincom som ble inngått etter årsmøtet i 
2014 etter ønske fra årsmøtet.  
Denne foreslås avviklet da den ikke blir benyttet. 
 
 
Oslo 20.november 2017.  
Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus 
 


