
 
Årsberetning NBK, Oslo og Akershus 2018 
 
 
Denne styreperioden har følgende personer sittet i styret: 
 

Leder:  Nina Winger Sørum  
Nestleder: Benedicte Håvardstun Bjorli  

 Medlemmer: Ingunn Terjesen  
   Ingrid Tomulevski  
                      Ann-Kristin Evensen  
                                Tone Robertsen  
                                Arne Skog  
                                Anne Ekstrøm  
   Linn Solbakken  
   Joachim Næss  
           

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

 
Styret i avdelingen har hatt 7 styremøter i perioden 20/1-2018 til og med 3/12-
2018, i tillegg har det vært mye kontakt via mail og på Messenger. 
 
16.Okt 2018 (da årsberetningen ble skrevet) har avdelingen 214 medlemmer og 
av disse er 211 betalende medlemmer i henhold til medlemsregisteret. 
 
 
Arrangementer 2017/2018: 
 

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

• Et førstehjelpskurs, med Cecilie Strømstad, på Hosle/Østerås i januar. 
• Vi har hatt 3 kurs med hverdagslydighet /valp/unghundkurs 
• Arrangerte vinterutstillingen 10.-11. februar sammen med HS. 
• Rallystevne 18. Mars i Drammen hundepark 
• Vi arrangerte boxerfestival i Drammen hundepark, 28-29.april    
• Vi har hatt 4 boxersprinter der to ble holdt på Boxerfestivalen. 
• Det var ca. 46 hunder og ca 60 eiere på Boxerleiren 22-25 juni og dette 

var vår 10. leir. 
• Sosialt treff med boxersprint og grilling i august 
• Det ble arrangert spor D, 9. september i Maridalen. 9 deltagere. 2 boxere 

deltok 
• Vi arrangerte MH-test 29.-30. september, dette ble holdt på Hvaltjern. 15 

deltagere, 3 boxere var med i år. 
• Vi har arrangert en bronsemerkeprøve (på boxerleiren). 



• Innetreninger mandager i januar-mai. Utetreninger i mai. 
 
 

 
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. 
 
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. Drammen hundepark fungerte godt som lokale for utstilling 
 
Det er blitt arrangert et førstehjelpskurs med Cecilie Strømstad på 
Hosle/Østerås, dette er et godt kurs. Denne gangen var det få deltakere – vi ser 
at vi burde ha reklamert tydeligere for dette i forkant.  
 
Vi har for tredje gang arrangert boxerfestival i Drammen hundepark den 28.-29. 
april, det ble også i år tilbudt 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 10. boxerleir på Morokulien i månedsskiftet 
juni/juli. 46 boxere deltok på kurs på leiren (i tillegg var noen med hund nr. 2).  
Det var ca. 65 deltagende mennesker som deltok. Det deltok ekvipasjer fra 8 
lokalavdelinger/kontaktområder (Oslo/Akershus, Østfold, Vestfold, 
Hedmark/Oppland, Trøndelag, Finnmark, Telemark, Sverige og Tyskland)  
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, et i januar, et på våren og et på høsten. 
 
Spor D ble holdt i år, 9.september i Maridalen. Sporene og felt var ved 
steinbordet i Maridalen. Lydighetsøvelsene hadde vi ved Maridalen skole. 
Tiltross for et skrekkelig regnvær ble arrangementet godt gjennomført. 
Widar Bratlie stilte opp som dommer og vi fikk også god hjelp fra Arne Birkeland 
(Schæferhund klubben avd. Oslo). Det var 9 hunder påmeldt, to av disse var 
boxere. 
 
Vi har også avholdt MH-test (mentalbeskrivelse av hund), dette ble arrangert på 
Hvaltjern 29.-30. september.  
Vi fikk låne utstyr til MH-bane av Herdag Hansen og bygde banen fredag 
ettermiddag/kveld. Vi hadde 15 hunder påmeldt via Dogarra. Vi hadde 5 
figuranter begge dager to av disse var ikke var tilknyttet boxerklubben. Herdag 
Hansen var testleder. Beskriverne var Anneth Winger og Bjørn Sandvik.  
 



 
Vi har hatt 4 boxersprinter fordelt ut over hele året, her har det vært stor 
deltagelse. 
 
Vi kan også i år tilby innetrening i garasjeanlegget på Ullevål stadion. Vi er pr. 
15/10 ikke helt ferdig med å planlegge dette – men det ser ut til å bli annenhver 
tirsdag fra november. Treningen vil være tirsdager ca kl 18:30 - ca kl 20:30 (så 
lenge det ikke er arrangement på stadion). Ansvaret for treningene vil rullere 
blant styremedlemmene i OA. Informasjon legges ut på nettsidene og Facebook. 
  
Regnskap for NBK avd. Oslo og Akershus 1. Nov 2017 - 31. Okt 2018 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 2017/18 viser ett underskudd på rett i 
underkant av 5300 kroner.  
 
 
 
Oslo 29.november 2018.  
Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus 
 


