
 

Agenda styresamling i Norsk Boxerklubb Oslo og Akershus  
Søndag 8. mars 2020 kl 1000 – 1500, Strømsveien 179 

Tilstede: Nina, Tone, Ingunn, Tone, Ole og Anne.  
 

Aktivitetsplan for 2020  

Vår og høst – Generelt  

- Nye boxer eiere (introkurs til nye eiere) 
- Hverdagslydighet / bronsemerke kurs  
- Påmelding er gyldig ved betaling av kurs  

Vårsemester: 
Generelt 
Vi legger ut en spørreundersøkelse vedr kurs ( hvilket kurs ønsker medlemmene )  

- Anne tar kontakt med Joachim ang spørreundersøkelse  
 

April: 
Trenings /Plakettkveld (tirsdagstrening), ønsker å være tilstede også nord i området vårt  

Nord : Tone G 

Oslo : Anne  

Sosial Skogdag Gjerdrum (påske): Tone G arrangerer  

Lydighetskurs / bronsemerke/ Rally 

Hører med følgende instruktører: 

Alexander Rally ( helgkurs )  

Mai lydighet (6 ganger )  

Arrangerer iht spørreundersøkelse:  Nina 

 

26.4 sosialt boxertreff  

Forslag om hvor: 

Mariholtet, Skullerud , Sognsvann ,Maridalen  Årnes , Ekeberg , Alna  

 
Mai: 
Nye boxereier (introkurs til nye eiere) 



Turid Stavn holder fint kurs : Tone G kontakter Turid  

Rallykurs: 

Instruktør: Alexander, kommer tilbake med hvilken helg det passer  

Juni 
- NBK utstilling 6.juni - evt rigge 5  

- MH test 13-14 juni ( se under for fordeling av arbeidsoppgaver )  

- Boxerleir 19-22 juni 

 

HØST: 
Følgende er tenkt planlagt for høst 

Nye boxereier (introkurs til nye eiere) 

Spor 

Lydighet 

Sosialt treff 

Rallystevne  

Skogdag Gjerdrum  

Førstehjelps kurs 

Massasje / Streching  

BarnHunt  

 

 

2. Aktiviteter som er under planlegging 

MH test 13-14 juni.  
Kl 0800 - 1800 
Figuranter; Jon Einar Ramsdal 2 dager , Monica Hansen 2 dager ,  Eva Jørgensen- Lørdag  
Mangler 1 til Lørdag / Søndag og 1 på søndag  
Testleder; Herdag Hansen - Lars Erik Bye, aspirant  
Beskrivere – Klart  
Arrangement: 
Annonsere på flere sider (BUM, Diskusjonsforum, mnd brev)  
 
Fredag 12.6,  
Rigging : Ole , Nina , Anne, Herdag  ( Spør evt også Elisabeth og Monica )   
Lørdag: Nina, Ole, Anne, Tone, Lovisa, Pelle   
Søndag: Anne; Nina, Tone,  Lovisa, Pelle 
 



Boxerleir 19-22 juni. Tas på neste styremøte  
 

3. Organisering av styret og ansvarfordeling 

a) Studieforbundet, Melde inn kurs 
- Nina  
b) Referat/sekretær 
- Ole  
c) Økonomi 
- Tone G 
d) Lager 
- Tone R 
e) Boxernytt 

Joachim, Anne 
f) Nettside og facebook 

Joachim, Anne , ( Ole ) 
g) NKK kontakt - Delta på årsmøte til NKK Oslo /Akershus  

Nina  
h) Agenda/innkalling styremøter 

Anne  
i) Kontaktperson mot hovedstyret og samarbeidskonferansen 

Hva rører seg i NBK sentralt,  
- Ingunn 

j) Mail til lokalavdelingen 
- Anne  

 

4. Andre saker til diskusjon: 
Boxersprint regler 
Utarbeide skriv etter følgende : 
Løpelengde ca 60m  
Vinner kåres hver gang – liten premiering i følgende klasser:  
Hann og Tispe i hver sin aldersklasse: 
 1. valp 3- 8 mnd, 2. unghund/voksne og 3. veteran ( > 8år)  
 
Får å vinne «Års-vinnerpokal»:  
Må delta på minst 3 sprint , vinnes kun av  medlemmer i NBK avd OA  
(kåres ut i fra antall 1ste plasser, hvis likt antall telles 2 plasser osv )  
Vinnerpokal pr år ( beste tispe / beste hannhund ) til odel og eie 
Arrangør kan gi ut sjarmørpris ved hver enkel sprint  
 
 
 
Vurdering av  bonuspoengsystemet  
Ordningen pr 8/3-20:  
Styret deler ut bonuspoeng «fra gang til gang» – hensikten er å øke interesse for dugnad  
Andre avd kan bidra og få bonuspoeng . 



 
Ny ordning som innføres f.o.m. 8/3-20: 
1000 poeng gis til styremedlemmer pr styreperiode. Varamedlemmer får også 1000 poeng 
så fremt de deltar på minst 50 % av styremøtene.  Styret og vara får i tillegg fri deltakelse på 
1 arrangement med fast pris. ( feks foredrag/førstehjelskurs ol )  
Frivillige 100 poeng pr gang på store arrangement  
Resurs personer, definert av styret, får 500 poeng i året + fri deltakelse på arrangement med 
fast pris  ( foredrag ). 
 
-1ste hjelp pakke ( vi lager ikke fler , satser på 1ste hjelps bok )  
 
Saker som må diskuteres på senere styremøter: 
- Dogs4all – skal vi ha dugnad i år eller kun stand 
- NBK OA sin ABC. ”Hvem gjør hva”. Plan for ferdigstillelse. 
 
 

Planlagte styremøter – Avholdes på Asylet. 
Styremøte 15 april 1830 ( MH )  
Styremøte 13 mai 1830 
Styremøte Juni ikke fastsatt 
Styremøte 26 august 1830  
 
 
 
2. april 2020 
Ole Wang 


