
	

	

 
NORSK BOXERKLUBB 

innkaller herved til 
 

Årsmøte 
 

 
 

TID: søndag 26.mars 2017 
 

Det vil være utdeling av hederspriser fra 09.30 - ca. 10.30 med ordinær møtestart etterpå 
 

STED: Gardermoen samfunnshus - "MESSA". 
Adresse:  Tunvegen 2, 2060 Gardermoen 

Veibeskrivelse: Ta avkjøring fra E6 mot Gardermoen. Ta avkjøring mot Hønefoss. Kjør rett 
frem over første og andre rundkjøring. Ta til høyre i tredje rundkjøring. Ved rundkjøringen 

før Clarion Hotel tar dere til høyre igjen og dere får da Messa på venstre side. 
 

 
  



	

	

 
 

Utdrag fra §§ 3-2, 3-3 og 3-4 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes, har møte- 
og stemmerett. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer 

over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan bare 
stemmes ved personlig fremmøte eller med avgitt forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan 
kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker. Forhåndsstemmer skal være klubben i 

hende senest 4 dager før årsmøtet. Kun saker på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er 
ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke 

ved valg. 
 
 

Årsmøtet 
For å kunne avgi skriftlig forhåndsstemme på kandidater må vilkårene i klubbens lover § 3-2 

være oppfylt. 
 
Til alle som sender inn forhåndsstemme til valgene på årsmøtet i Norsk Boxerklubb, gjelder 

følgende prosedyre: 
 

1: Når stemmeseddel er utfylt legges denne i en umerket konvolutt. 
2: Konvolutten med stemmeseddelen i, legges i en ytre konvolutt som merkes med VALG 

og AVSENDERS NAVN, 
og sendes til 

 
Norsk Boxerklubb  

Postboks 518 Sentrum 
0105 Oslo 

 
Alle forhåndsstemmer skal være ovennevnte adressat i hende fire dager før årsmøtet 

avholdes. Mangler innsenders navn på konvolutten forkastes denne, og det skal 
protokollføres. Konvoluttene skal kontrolleres mot medlemsregister for kontroll av gyldig 

medlemskap og betalt kontingent i forkant av årsmøtet, og kan kun åpnes av årsmøtets 
tellekorps. 

 
Det kan kun stemmes på kandidater som er foreslått til vervene i innkallingen under 

punkt 7 
 

Dersom stemmeseddel inneholder andre navn forkastes denne, dette skal protokollføres. 
 

NORSK BOXERKLUBB 
Hovedstyret  
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1 Møtetekniske saker: 
 

1-1 Godkjenning av innkalling 
Årsmøtedato ble kunngjort i Boxernytt nummer 4/2016 og også på nett i januar 2017.  Med 
dette oppfylles klubbens lover §3-3a. Innkalling til årsmøte skal være medlemmene i hende 
tre uker før årsmøtet. Innkallingen ble publisert på klubbens nettsider og i BN nummer 
1/2017 innen 5. mars jfr. klubbens lover §3-3b.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner innkallingen 
 

1-2 Møteleder 
Styret foreslår Morten Kristoffersen som møteleder 
 
Styrets forslag til vedtak 
Årsmøtet oppnevner Morten Kristoffersen som møteleder for årsmøtet 2017. 
 

1-3 Forretningsorden 
Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet 2017: 
 
Taletiden for innledere er ikke begrenset. Taletiden elles er tre minutter. En tegner seg til 
talerlisten ved å vise nummerskilt.  
 
Det er anledning til å be om replikk på ett minutt. En replikk er en kort kommentar til siste 
debattinnlegg. Det er anledning til å gi to replikker etter hvert innlegg. Det er anledning til å 
gi svarreplikk som også begrenses til ett minutt.  
 
Forslag skal være skriftlige, inneholde navn og være undertegnet. Forslag skal leveres til 
ordstyrer. De som har rett til å komme med forslag melder seg til forretningsorden, 
dagsorden og replikk ved å vise nummerskilt. Det er kun anledning til å fremme 
endringsforslag på allerede fremsatte saker, nye saker tillattes ikke jfr. klubbens lover § 3-4 
i. 
 
Ved strek for talerliste, må forslag leveres til ordstyrer som refererer forslagene. Forslag 
som ikke er levert eller framsatt før det er satt strek, skal ikke være med i videre behandling. 
Før det blir satt strek, skal ordstyrer referere talerlisten.  
 
Hvis det er flere forslag til vedtak, skal møteleder foreslå rekkefølge for avstemmingen.  
 
Alle representanter med stemmerett har plikt til å delta i forhandlingene.  
 
Innlegg utenom sakslisten blir ikke godtatt. 
 
Alminnelig flertall: 
Et forslag må få minimum 50 % av de avgitte stemmene. Blanke stemmer teller ikke. 
Kvalifisert flertall: 



	

	

Kvalifisert flertall oppnås når en på forhånd fastsatt større andel av stemmene er for et 
alternativ. 
 
Styrets forslag til vedtak 
Den foreslåtte forretningsordenen vedtas 
 
 
I tillegg minnes det om følgende som er hentet fra klubbens lover: 
 
§ 3-1b: Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall, med unntak av lovvedtak (krever 
2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (krever ¾ flertall). 
 
§ 3-1c: Ved stemmelikhet forkastes forslaget 
 
§ 3-1d: Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet 
 
§ 3-1e: Det kan alltid kreves skriftlig avstemning 

 
1-4 Referenter 
Styret foreslår sekretær for hovedstyret, Inger Beate Vongraven som referent 

 
1-5 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
Forslag legges frem på møtet. Det legges opp til at referat skrives direkte. 
Protokollunderskrivere vil derfor bli bedt om å bli igjen etter møtet for å lese protokollen. 
Målet er å ha enighet om protokoll innen en time etter møteslutt.  

 
1-6 Tellekorps 
Forslag legges frem på møtet.  



	

	

2 Årsberetning 2016 
For første gang har Norsk Boxerklubb kontaktpersoner eller styrer i samtlige deler av landet.  
Norsk Boxerklubb har 6 lokale avdelinger:  Oslo og Akershus, Østfold, Hordaland, 
Trøndelag, Nordland og Telemark. Vi har også følgende kontaktområder: Vestfold, Agder, 
Nordmøre og Romsdal, Hedmark og Oppland, Nordvestlandet, Rogaland, Troms/Finnmark 
og Buskerud.  
 

2-1 Ledelse, råd og utvalg 
Etter årsmøtet i 2016 har Norsk Boxerklubb hatt følgende ledelse, råd og utvalg. 
 
Hovedstyre:    
Leder Cecilie Strømstad  
Nestleder Ørjan Moss  
Medlem Line Orlund  
Medlem Linda Acay  
Medlem Solveig Strand  
Varamedlem Jan Vidar Bakker  (trakk seg 21. august) 
Varamedlem Solveig Sandgren  

 
Revisor: 
Klubben har engasjert autorisert revisor, Bjørn Naustheller fra Veel Karlsen & CO ANS, til 
å revidere klubbens regnskap.  
 
Regnskapsfirma: 
Frostad Skyrud AS 
 
Valgkomité: 
Valgkomite ble i sin helhet valgt på ekstraordinært årsmøte 23. juni 2016. 
 
Espen Hagstrøm Senere oppnevnt som leder  
Cecilia Sundberg Medlem  
Bente Tonhaugen Medlem   
Marius Falkevik Varamedlem   

 

 
Oppnevnt av hovedstyret: 
Kasserer Linda Acay  

Materialforvalter Mangler  
 
Medlemskontakt 

 
Lars Erik Bye 

 

   
Boxernytt Kristin Rosøy Redaktør 
Boxernytt Ellen Beate Øritsland Houge Redaksjonsmedlem, 

korrektur 
Boxernytt Diego Enriques Redaksjonsmedlem, 

lay-out 
   
   



	

	

Nettsiden 
Nettsiden 

Liselotte R. Bjørkgård 
Liselotte R. Bjørkgård 

Redaktør  
Publisering av 
utstillingsresultater 

   
Avlsrådet Cecilie Strømstad Leder (veterinær) 
Avlsrådet Solveig Strand Medlem 
Avlsrådet 
Avlsrådet 
Avlsrådet 
 
 
Avlsrådet 
 
Avlsrådet 

Stine Kristiansen 
Solveig Sandgren 
Kristin Vikvald Olsson 
 
 
Nora Oftenes Lie 
 
Espen Hagstrøm 

Medlem  
Medlem 
Medlem (veterinær.) 
Til desember 2016  
 
Medlem (veterinær)  
Fra desember 2016 
Medlem 
(Statistikkansvarlig) 

 
Valpeformidler 
Valpeformidler 
Valpeformidler 

 
Ingrid Tomulevski 
Tiril Thun Hjorthol 
Ellen Slipelv 

  
 

   
Brukshundrådet 
Brukshundrådet 

Kristin Pedersen 
Ørjan Moss 

Leder  
Medlem 

Brukshundrådet Mai Nicolaysen Medlem 
Brukshundrådet Kristin Halle Medlem 
Brukshundrådet 
Brukshundrådet 

Wenche Nilsen 
Aleksander Nymo 
 

Medlem 
Medlem 

Utstillingsrådet Henning Lund Leder 
Utstillingsrådet Cecilia Sundberg Medlem  
Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet 
 

Liselotte Rognlie Bjørkgård 
Jane Øvereng 
Hege Øvereng 

Medlem  
Medlem  
Medlem  

 
2-2  Medlemmer 
    
Medlemstype 2016 2015 
Hovedmedlemmer 680 717 
Husstandsmedlemmer 66 63 
Honnør/pensjonister 31 29 
Æresmedlemmer (gratismedlem i klubben) 3 3 
Norske spesialdommere (gratismedlem i 
klubben) 

6 6 

  
 
35 abonnenter på Boxernytt (gratis uten medlemskap – norske dommere autorisert for boxer, 
utenlandske spesialdommere, div. hundeklubber og Nationalbiblioteket) 



	

	

 

2-3 Styrets virksomhet 
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter, ett ordinært årsmøte og ett ekstraordinært 
årsmøte. Det ligger referater fra samtlige styremøter på klubbens nettsider. Referatene har 
som grunnregel vært publisert etter etterfølgende styremøte. 
 
På samarbeidskonferansen i oktober deltok 28 tillitsvalgte fra alle deler av klubben. Første 
dag var Boxerseminar med tema boxeren som allsidig brukshund, og det var da 11 deltakere 
i tillegg. Vi fikk foredrag fra engasjerte boxereiere som bruker sin boxer aktivt, det var 
boxer i arbeid som terapihund, redningshund, spesialsøkhund og boxere i forskjellige 
konkurransegrener som smeller, rallylydighet, IPO og blodspor. Dag to var det blant annet 
inspirerende rapporter om aktivitet i avdelingene, og diskusjon om nye nettsider. 
 
På Dogs4All hadde vi stand i samarbeid med avd. Oslo og Akershus, boxeren ble vist i 
raseparaden.  
 
På vegne av Norsk Boxerklubb deltok Line Orlund på NKKs representantskapsmøte høsten 
2016. På dialogkonferansen som ble arrangert av NKK deltok Cecilie Strømstad. 
Cecilie Strømstad deltok også som Norsk Boxerklubbs representant på Atibox 
Generalforsamling og utstilling i Rogla. På dette møtet holdt hun som leder i Atibox Health 
Committee, foredrag om genetikken bak boxerens hvite tegninger.  
 
Avlsrådet arrangerte Nordisk Boxerseminar i februar i samarbeid med avlsrådet i 
Boxerklubben-Danmark. Temaene var  

• forskjeller og likheter i retningslinjer i Norge og Danmark 
• rasens utvikling i forhold til standarden ved Paola Watten, mangeårig 

boxeroppdretter og spesialdommer 
• Nyresvikt hos boxer ved Dr. Claudio Brovida  
• Atferd – arv eller miljø? Ved professor Frode Lingaas. 

 
Den forrige valgkomiteen trakk seg i forkant av årsmøtet 2.4, og klubben var derfor uten 
valgkomite frem til 23.6. Der ble det ble valgt en ny valgkomite på et ekstraordinært 
årsmøte.  
 
Flere medlemmer fra Norsk Boxerklubb stilte opp og deltok i pilotprosjektet til Aninova 
vedrørende målemetoder for snutelengde. Norsk Boxerklubb har vært representert i NKKs 
arbeidsutvalg for kortsnutede raser. Klubbens representant var Cecilie Strømstad, som også 
ble valgt til gruppens leder.  
 
Figurantkurset som var planlagt høsten 2016 er utsatt til våren 2017.  
 
 
 



	

	

2-4 Økonomi: 

	
RESULTAT	NORSK	BOXERKLUBB	2016	

	  Kontonr.	 Tekst	 Note	 Regnskap	 Budsjett		 Budsjett	 Regnskap	
		 		 		 2016	 2016	 2017	 2015	
		 DRIFTSINNTEKTER	 		 		 		 		 		

3100	 Medlemskontigent	 		 329117	 	335	000		 	310	000		 	301	833		
3103	 Andre	Inntekter	(gml.	3080)	 1	 182735	 	25	000		 	100	000		 	198	636		
3104	 Salg	Klubbshopp	(gml.	3081)	 5		 64874	 	3	000		 	3	000		 	5	375		
3621	 Utstillingsinntekter	 2	 39182	 	30	000		 	65	000		 	322	491		

0	 SUM	DRIFTSINNTEKTER	 		 615908	 	393	000		 	478	000		 	828	335		
0	 		 		 		 		 		 		
0	 DRIFTSKOSTNADER	 		 		 		 		 		

4301	 Innkjøp	varelager	 5	 45753	 	11	500		 	25	000		 	100	295		
4390	 Beholdningsendring		 		 24221	 	-						 	-27	451		

0	 Sum	varekostnader	 		 69974	 	11	500		 	25	000		 	72	844		
0	 		 		 		 		 		 		

6221	 Utstillingskostnader	 2	 31057	 	25	000		 	40	000		 	205	701		
6300	 Leie	lokaler	 		 24000	 	24	000		 	26	000		 	27	000		
6400	 Leie	datasystemer,	nettsider	 		 17400	 	26	000		 	26	000		 	15	525		
6700	 Regnskap	og	Revisjonshonorar	 3	 35000	 	30	000		 	37	000		 	59	042		
6820	 Trykksaker		Boxernytt	 4	 158138	 	170	000		 	160	000		 	202	795		
6860	 Møter,	kurs,	oppdatering	o.l	 		 2070	 	5	000		 	10	000		 	24	098		

6861	
Samarbeidskonferanse,	Raseseminar,	
Oppdretterseminar,	Årsmøte	 6	 154437	 	60	000		 	60	000		 	70	432		

6863	 Atibox	og	NBHF	 		 5026	 	6	000		 	6	000		 	5	410		
6864	 Div.	Kostnader	 7	 37770	 	16	000		 	20	000		 	18	649		
7141	 Reisekostnader	Atibox	 		 5000	 	10	000		 	10	000		 	10	000		
7431	 Støtte	til	avd./kontaktområder	 		 11000	 	28	000		 	35	000		 	26	000		
7715	 Bedriftsforsamlingsmøter		(gml	7700)	 		 11234	 	21	500		 	23	000		 	24	301		
7771	 Øreavrunding	 		 -30	 		 		 	3		
7830	 Tap	på	fordringer	fradragsberettiget	 		 		 		 		 	4	236		

0	 Sum	andre	driftskostnader	 		 492102	 	421	500		 	453	000		 	693	192		
0	 		 		 		 		 		 		
0	 SUM	DRIFTSKOSTNADER	 		 	562	075		 	433	000		 	478	000		 	766	036		
0	 DRIFTSRESULTAT	 		 	53	833		 -40	000		 0		 	62	299		
0	 		 		 		 		 		 		
0	 FINANSINNT.	OG	-KOSTN.	 		 		 		 		 		

8040	 Renteinntekter,	skattefri	 		 1932	 		 		 	3	462		
0	 SUM	NTO.	FINANSPOSTER	 		 1932	 		 		 	3	462		
		 		 		 		 		 		 		
		 ORD.	RES.	FØR	SKATT	 		 		 	-						 		
		 ÅRSRESULTAT	 8	 	55	764		 	-40	000		 	-				 	65	760		
		 		 		 		 		 		 		

		 Overskudd	+	/	Underskudd	-	 		 		 		 		 		
 



	

	

BALANSE		NORSK	BOXERKLUBB	2016	
	   NOTE	 EIENDELER	 	2	016		 2015	 2014	

		 		 		 		 		
		 Anleggsmidler	 		 		 		
		 Sum	Anleggsmidler	 		 		 		
		 		 		 		 		
		 Omløpsmidler	 		 		 		
		 Varer,	premier	 	172	107		 	205	898		 	178	447		
		 Innkjøpte	varer	for	videresalg	 	9	570		 	8	681		 	36	065		

11	 Andre	fordringer	 	56	592		 	44	231		 	53	380		
		 Bankinnskudd	og	kontanter	 	480	327		 	382	971		 	268	892		
		 Sum	Omløpsmidler	 	718	596		 	641	781		 	536	784		
		 		 		 		 		
		 SUM	EIENDELER	 	718	596		 	641	781		 	536	784		
		 		 		 		 		
9	 EGENKAPITAL	OG	GJELD	 		 		 		
		 Bunden	egenkapital	 	277	265		 	261	497		 	263	035		
		 Opptjent	egenkapital	 	378	152		 	338	156		 	270	857		
		 		 		 		 		
		 Sum	egenkapital	 	655	417		 	599	653		 	533	892		
		 		 		 		 		
		 Gjeld	 		 		 		
		 Midler	til	forskning	av	nyresvikt	 		 		 	-				

10	 Leverandørgjeld	 	63	179		 	42	129		 	2	892		
		 Annen	kortsiktig	gjeld	 		 		 		
		 Sum	gjeld	 	63	179		 	42	129		 	2	892		
		 		 		 		 		
		 SUM	EGENKAPITAL	OG	GJELD	 	718	596		 	641	782		 	536	784		

 
 

1 Andre Inntekter 
    

 

Påmeldingsavgift/egenandel samarbeidskonferanse og årsmøte (24 173 kr.) og momsrefusjon 
(40 527 kr). Donasjon/bidrag til avlskonto utgjør 25 546 kroner.  
Donasjon til nyreprosjekt utgjør 55 533 kr.  

      2 Utstillinger 
    

  
Årsvinner 

   
 

Inntekter  kr 42 099  
   

 
Kostnader   kr 17 469  

   
 

Beregnet premieforbruk  kr 4 800  
   

  
 kr 19 830  

   
      

 

Resterende utgifter på denne posten er kostnader knyttet til katalog og premielister  
til Europavinnerutstillingen i 2015 som klubben først mottok langt ut i 2016. 



	

	

      3 Regnskap og revisjonshonorar 
   

 
Ved budsjettering har NBK ikke tatt hensyn til MVA, derfor en differanse på kr. 5000  
fra budsjett. 

      4 Boxernytt 
    

 

Saldo hos Kurer Grafisk er kontrollert og stemmer. Kun boxernytt 4/2016 som står  
som gjeld. Forfall 2017.    

      5 Innkjøp varelager 
    

 

Det ble kjøpt inn klær for videresalg, som må ses i sammenheng med inntekter fra 
klubbshopen som også er langt over budsjett. Totalt fikk man et velkomment overskudd av 
klubbshopen. 

      6 Andre aktiviteter 
    

      
 

Samarbeidskonferanse  Inntekter   kr 21 252  
  

  
 Kostnader   kr 72 914  

  
  

Sum -kr 51 662  
  

      
 

Årsmøte  Inntekter   kr 1 082  
  

  
 Kostnader  -kr 60 284  

  
  

Sum -kr 59 202  
  

      
 

Boxerseminar feb. 2016  Inntekter   kr 34 681  
  

  
 Kostnader  -kr 31 649  

  
  

Sum  kr 3 032  
  

      

 

Årsmøte måtte på grunn av varslet stor deltakelse legges til møtelokaler vi måtte  
betale langt mer for enn planlagt. I summen for årsmøtet ligger også kostnader til 
ekstraordinært årsmøte som ble avholdt dagen før ordinært årsmøte. 

      7 Diverse kostnader 
    

 

Nye betalingsløsninger har avtale om et gebyr i prosent av salgssum (inkl. vipps).  
Vi har dermed en kraftig øking i bankgebyrer som skyldes økt salg. Div bank- 
Kostnader, inkl. vipps (ca. 8500,-). Leie postboks (1050,-), blomster til årsmøtet  
(1570,-), diverse kostnader knyttet til obduksjon av nyrer - transport av nyre fra  
Danmark til Norge - blodprøver til nyreprosjektet (6512,-), deltakeravgift  
Raseklubbenes fellesallianse (1 kr. per medlem). Deltakelse Dogs4all (3888,-),  
MH Hordaland (ca 2500,-).  transport/frakt og toll import til klubbsop (ca 3600,-).  
ICE-net styremedlem Ørjan Moss (853,-). Diverse oppmerksomheter. Forsikring  
lager (1708,-). Testleder/figurantkurs (1175,-), Div NKK (inkl. statistikkuttak til BN).  
Div porto. 

 

 
 
 
 
 
 

    



	

	

8 Årsresultat 
    

 

Regnskapet viser et overskudd på  kr. 55 764,45. Overskuddet skyldes i sin helhet at avlsrådet 
og en gruppe ildsjeler innen helsearbeid har hatt lotterier og jobbet for å få inn donasjoner til 
klubbens helsearbeid. Dersom man ser bort fra donasjoner/gaver til klubbens arbeid for helse, 
har vi et overskudd i henhold til budsjett.  

      9 Egenkapital 
    

 

  31.12.2015 Endring 2016 Andel renter * 31.12.2016 

 
          

 
Hyttefond  kr 106 061  -kr 106 061  kr -     kr -    

 
Helse og forskningsfond  kr 84 314  kr 65 686  kr 966   kr 150 966  

 
Kompetansefond  kr 71 121     kr 966   kr 72 087  

 
Prosjekt Nyresykdom    kr 54 212     kr 54 212  

 
Sum bunden egenkapital  kr 261 497       kr 277 265  

 
          

 
Annen egenkapital  kr 338 155   kr 41 928  -kr 1 932   kr 378 151  

 
          

 
Sum egenkapital  kr 599 652   kr 55 765     kr 655 416  

      

 

I statuttene for helsefondet og kompetansefondet står det at fondene hver bør utgjøre 25 % av 
innbetalt medlemskontingent. I 2016 bør fondene dermed være på 82 279 kroner. Dette 
oppfylles for helsefondet, men ikke for kompetansefondet.  

 

* Teknisk er alle avsetningene samlet på en konto, den gamle hyttekontoen. Grunnen til dette 
er at det er langt bedre betingelser på denne enn kontoer man får anledning til å åpne i dag. Vi 
har valgt å fordele rentene likt på de to avsetningene/fondene. 

 

 

10 Leverandørgjeld 
    

 
Er høy da faktura fra revisor ikke er betalt innen frist, og boxernytt 4/2016 forfaller 2017. 

 

Det har også været fakturaer som gjelder 2015 fra NKK som ikke er kommet oss 
i hende før på slutten av 2016. Blir oppdaget når NKK sender ut purringer.  

 
      
11 Kundefordringer og andre fordringer 

 
 

Fakturert samarbeidskonferansen og boxerseminaret ble sendt sent. 
 

 
Kr. 2 413,00 er utestående som er over 120 dager etter forfall, disse er purret. 

 
Mva refusjon kr. 40 527,00 

    
 

2.5 Avlsrådet:  
Avlsrådet har etter årsmøtet i 2016 bestått av Cecilie Strømstad (leder), Solveig Strand, 
Solveig Sandgren, Stine Kvebek Kristiansen, Espen Hagstrøm (statistikkansvarlig). 
Alvsrådets andre veterinær Kristin Vikvald Olsson har fungert frem til November 2016, hun 
ble da erstattet av veterinær Nora Oftenes Lie. Avlsrådet har også en tilknyttet veterinær: 
Kristin Halle.  



	

	

Valpeformidler har i perioden vært Ingrid Tomulevski, Tiril Thun Hjorthol og Ellen-Renate 
Slipelv.  
 
Avlsrådets viktigste møtearena har vært Facebookgruppen, der alle henvendelser diskuteres 
og det fattes vedtak. 
 
Norsk Boxerklubbs avlsråd arrangerte i samarbeid med avlsrådet i Boxerklubben – Danmark 
et felles Boxerseminar om avl og oppdrett 27.2-28.2 2016. I 2016 ble det ikke avholdt noe 
felles møte avlsrådene fra Norge, Sverige og Danmark, i hovedsak fordi Boxer-klubben 
Danmark for tiden er uten avlsråd.  
 
Cecilie har holdt foredrag for Atibox General Assembly over temaet "Genetikken bak 
boxerens hvite tegninger".  
 
Facebookgruppen "Boxerens helse og atferd" er et aktivt forum der boxereiere kan diskutere 
helserelaterte spørsmål og få svar på spørsmål fra avlsrådets veterinærer. 
Facebookgruppen som ble opprettet som et eksklusivt tilbud til oppdrettere med kennelnavn 
som er medlem av Norsk Boxerklubb er i liten grad blitt benyttet av oppdretterne som et 
forum for dialog. 
  
Det er behandlet 15 paringsanmeldelser, dette er en nedgang fra 2015. Av disse paringene 
var 12 i tråd med retningslinjene og kunne formidles gjennom klubben. 3 var i strid med 
retningslinjene. Det er enkelte oppdrettere som ikke melder inn sine kull til avlsrådet. Det er 
pr. 20.1.2017 15 kull som ikke er meldt inn til klubben, 5 av disse kommer fra oppdrettere 
som ikke er medlemmer av Norsk Boxerklubb. Av de 15 kullene var 12 i strid med 
retningslinjene. 3 var i tråd med retningslinjene. Den vanligste grunnen til at paringene ikke 
er i tråd med retningslinjene, er at foreldredyrene ikke hadde tatt dopplerundersøkelse av 
hjertet. 4 tisper og 4 hanhunder manglet spondyloseundersøkelse, mens to tisper hadde 
spondylose grad 3 ved 15 og 20 måneders alder, og var ikke røntget på nytt etter fylte 3 år 
før de ble brukt i avl.  
  
Antall registrerte boxere i NKK har gått opp fra 184 i 2014 til 216 i 2015. Det har også i 
2016 vært svært stor etterspørsel etter boxervalper, og det blir ikke født mange nok til å 
dekke etterspørselen. 
  
NKK's grense for maks antall valper en hannhund bør bli far til er endret til 11 kull og 66 
registrerte valper, basert på registreringstall for årene 2011-2015 
 
Resultat av helseundersøkelser foretatt i 2016.  
Dopplerundersøkelsen som har vært obligatorisk for avlsdyr siden mars 2016, har vist sin 
nytte ved at flere hunder som hadde bilyd ved lytting hadde helt normalt hjerte, og grad 0 på 
dopplerundersøkelsen. HD frekvensen for boxere født fra 2012 og senere viser stadig 
økning. Avlsrådet har satt i gang et arbeid for å forsøke å finne årsaken til dette. For 
spondylose er det en økning i antall som er røntget med grad 0, men det samtidig en økning 
av grad 3. 
  
 
 
 
 



	

	

 
HD-røntgen  

Antall røntget  Fri (A+B)  Svak (C)  Middels (D)  Sterk (E)  
125  62 (49,6 %)  49 (39,2 %)  12 (9,6 %)  2 (1,6 %)  

  
AA-røntgen  

Antallrøntget  Fri (A)  Svak (C)  Middels (D)  Sterk (E)  
28  28 (100 %)  0  0  0  

  
Spondylose-røntgen  

Antall røntget  Fri (0)  Svak (1)  Middels (2)  Sterk (3)  
117  73 (62,4 %)  9 (7,7 %)   12 (10,3 %)  23 (19,7 %)  

Gj.sn. alder i mnd. 16,9 21,7 16,2 26,0 
  
Kneledds-røntgen  

Antall røntget  Fri (0)  Svak (1)  Middels (2)  Sterk (3)  
52  44 (84,6 %)   6 (11,5 %)  2 (3,8%)  0  

  
Hjerte auskultasjon (lytting)  

Ant. undersøkt  Grad 0  Grad 1  Grad 2  Grad 3  Grad 4  Grad 5+6  
40  35 (87,5 %)  2 (5 %) 3 (7,5)  0  0  0  

  
Hjerte dopplerundersøkelse (Aortic Stenosis) 

Ant. undersøkt negativ  Equivocal Mild Moderat Alvorlig 
20  14 (70 %) 3 (15 %) 3 (15 %) 0  0  

  
Hjerte dopplerundersøkelse (Pulmonic Stenosis) 

Ant. undersøkt  negativ  Equivocal Mild  Moderat  Alvorlig  
18  17 (94,4 %) 1 (5,6 %) 0 0  0  

 

  
  
 
Nyresvikt  
Avlsrådet fører oversikt over innrapporterte tilfeller, og sørger for å ha dokumentasjon fra 
behandlende veterinær samt obduksjonsrapport der det foreligger. Det er til nå rapportert inn 
ca 50 tilfeller av nyresvikt hos boxer i Norge (født fra 2005 til 2016), i tillegg er det ca 20 
som inngår i Professor Frode Lingaas sitt materiale, men som ikke er meldt inn til klubben. 
Norsk Boxerklubb har sendt informasjon til eiere av foreldre til, og helsøsken til syke 
hunder, dessverre er det mange brev som er kommet i retur, så mange eiere av helsøsken er 
ikke informert. På styremøtet i oktober ble det etter forslag fra to medlemmer vedtatt å 
publisere alle tilfeller, og det har vært lagt ned mange dugnadstimer for å få dette klart til 
publisering. Avlsrådet har gjentatte ganger oppfordret oppdrettere til å innhente informasjon 
om produsenter av nyresvikt i de kullene de planlegger. Dessverre er det kun et fåtall som 
har fulgt den oppfordringen. Nå når stamtavlene til innrapporterte boxere med kronisk 
nyresvikt er publisert, håper vi det blir enklere for oppdrettere, også de som ikke er 
medlemmer av klubben, å unngå å gjøre for risikable kombinasjoner. 



	

	

  
 
ARVC 
Avlsrådet har fått rapport fra veterinærer som har spesiell kompetanse innen kardiologi om 
at det har blitt diagnostisert flere tilfeller av hjertesykdommen ARVC (Boxerkardiomyopati) 
som tidligere har vært svært uvanlig hos boxer. Det er derfor publisert en artikkel om emnet 
i Boxernytt, og eiere av foreldre til de tilfellene som rapporteres inn til klubben blir 
tilskrevet med informasjon. Avlsrådet overvåker situasjonen. 
   
Årlig evaluering av RAS:  
Avlsrådet følger opp RAS kontinuerlig i sitt faglige arbeid.  

 

2-6 Brukshundrådet: 
Brukshundrådet har hatt to møter, hvor revidering av regelverk, retningslinjer, hjemmeside 
og aktivitet i kontaktområdene har blitt diskutert. Ingrid har valgt å trekke seg fra 
brukshundrådet, vi vil gjerne takke henne for innsatsen hun har nedlagt disse årene.  
Det har kommet inn to nye medlemmer i rådet, Wenche Nilsen og Aleksander Nymo, at det 
er medlemmer fra flere avd. i landet er positivt. Velkommen. 
Det meste av kontakt har vi på mail og messenger, da alle har mye å holde på med, men 
dette fungerer veldig greit. Brukshundrådet ønsker å sitte som rådgivere og bidragsytere ut 
mot avdelinger og kontaktområder, og ønsker ikke å ta på seg rollen som arrangør. Aktivitet 
og arrangementer bør skje i avdelingene og kontaktområdet i klubben, for å skape økt 
aktivitet der det trengs. Brukshundrådet kan bidra med råd og veiledning, samt hjelp ved 
arrangementer, der kompetansen er ønsket. 
 
I år har Brukshundrådet hjulpet til i avd. Oslo/Akershus med å arrangere MH- test, og det 
gikk virkelig fint. Det beste med det, er at det kan læres videre innad i klubben, mellom 
avdelingene og kontaktområdene.  
Vi ønsker å jobbe videre med brukshund i klubben og satser på et aktivt 2017. 
  
 

2-7 Boxernytt: 
Redaksjonen har i 2016 bestått av Kristin Rosøy (redaktør), Ellen Beate Øritsland Houge 
(korrektur), og Anne Lovise Dirdal (annonseansvarlig) . Anne Ekstrøm (layout) hadde 
layout-ansvaret for nummer 1 alene. Nummer 2 sammen med BNs nye grafiker, Diego 
Enriques. På de to siste utgavene i fjor tok Diego over ansvaret for layout.  
Boxernytt har kommet ut med fire numre som planlagt. Redaksjonen har hatt et godt 
samarbeid med styret i året som har gått.  Redaksjonen har ikke hatt noen store utfordringer 
i året som har vært og vil takke Anne Ekstrøm for en god jobb gjennom seks år som 
layoutansvarlig.  
 
Avdelinger, råd og medlemmer som har levert stoff til redaksjonen har stort sett levert til 
deadline. For oss i redaksjonen betyr det veldig mye.  Til julenummeret hadde vi veldig få 
annonser fra medlemmer. Vi har også hatt få kommersielle sponsorer i 2016.  



	

	

 

2-8 Nettsidene 
I 2016 ble det enighet om at det er webmaster som oppdaterer alle resultater som sendes inn 
til hjemmesiden. Det oppleves at det er flere som sender inn forskjellige typer 
bruksresultater enn tidligere år. Det er gledelig, og vi oppfordrer flere til å sende inn 
resultater fra både stevner og utstillinger. Det er synd når vinnerne på våre egne utstillinger 
ikke sender inn resultater til nettsiden. Det er fremdeles slik at enkelte har problemer med 
løsningen, men de kan kontakte webmaster, som da sender over skjema for utfylling.   
 
Det er en forholdsvis stor jobb å sende inn resultater til Boxernytt, med såkalt originale 
bilder, her hjelper leder av brukshundrådet til. Utstillingsrådet har laget retningslinjer for 
hva som skal sendes inn, Brukshundrådet skal også lage det.  
Arbeidet med å oppdatere og gjøre om de gamle resultatsidene til pdf-dokumenter, er nå 
ferdigstilt. Her har det vært noen utfordringer med manglende bilder og feilplasserte 
resultater. Det meste har blitt ordnet greit nok. 
 
Det har lenge vært ønske om en aktivitetskalender. Det var tenkt at det kunne integreres en 
”hjemmelaget” kalender mot websidene, hvor avdelingene/kontaktområdene kunne legge 
inn sine aktiviteter. Det vet man nå at man ikke kan.  Det foreligger en plan om at det skal 
komme en felles løsning hvor avdelingene og kontaktområdene legger inn sine aktiviteter, 
som igjen blir lagt ut på websidene. Dette vil være til stor hjelp, både for de som planlegger 
å arrangere aktiviteter, og for medlemmene som vil få en oversikt over hva de kan være med 
på. Når årsmøtet avholdes håper vi at dette er i boks, og at vi kun savner innsendinger fra 
avdelinger og kontaktområder.  Siden det er mange som etterspør en slik løsning, håper vi 
også på at aktiviteter sendes inn. 
 
Høsten 2016 startet vi arbeidet med å oppdatere nettsidene våre, slik at de også ble 
mobilvennlige. Veldig mange bruker kun mobil eller nettbrett i dag, og da må nettsidene 
følge utviklingen. Dette medfører også en del jobb og planlegging, men det er veldig 
interessant å se mulighetene vi har til å bygge opp sidene annerledes. Vi støtte på noen 
utfordringer underveis, så videreføringen mot nye nettsider stoppet noe opp en periode. Det 
forventes at nye nettsider er oppe og går før årsmøtet.  
Ellers jobber vi for å oppdatere sidene så godt vi kan, men det er avhengig av at det som skal 
oppdateres sendes webmaster, noe som dessverre svikter i flere ledd. Har derfor startet litt 
organisert purring, før ting blir for gammelt. Mye av det som legges ut som nyheter og på 
forsiden til nettsiden, deles også ut på klubbens facebookside, og noe av det deles organisert 
videre til avdelingenes/kontaktområdenes facebooksider.  

 

2-9 Utstillingsrådet: 
Utstillingsrådet har bestått av: 
Henning Lund (leder), Liselotte Rognlie Bjørkgård, Hege Øvereng, Jane Øvereng og Cecilia 
Sundberg. 
  
UR har i år hatt ansvaret for den praktiske gjennomføringen av klubbens årsvinnerutstilling, 
og har hatt en overordnet rådgiver- og koordineringsfunksjon for klubbens øvrige 
utstillinger. 
  



	

	

UR har vært tilgjengelig for råd og hjelp for avdelinger og kontakter når det gjelder bruk av 
DogWeb Arra, og når det har vært behov for det har rådet tatt hele Arra-jobben med å legge 
inn PM, sende ut startnummer og registrere resultatene og ferdigstille utstillingen i etterkant. 
UR har for også laget en instruksjonsvideo om hvordan man bruker Arra – den ligger på 
Youtube. 
  
Rådet har tatt imot og koordinert arrangørenes dommerønsker, og har stått for den 
innledende kontakten og invitasjon av neste års dommere.  
  
Rådet sørger for å lage en oppdatert liste over plasseringene i konkurransen om årets boxer 
når det har vært avholdt tellende utstillinger. Denne lista blir publisert og oppdatert på 
klubbens hjemmeside og i Boxernytt. Andre utstillingsresultater blir også lagt ut på 
klubbens hjemmeside. 
  
Ellers har rådet en intern Facebook-gruppe som brukes aktivt til å diskutere spørsmål rundt 
klubbens utstillinger. 
  
Rådet har fordelt arbeidsoppgavene på denne måten: 
  
Klubben har arrangert 7 spesialutstillinger rundt i landet i 2016, med god geografisk 
spredning på dommerne. Deltakertallet har vært gjennomgående bra, noe som tyder på god 
interesse for rasen og godt miljø rundt ringene! Her er oversikt over utstillingene: 
  
Dato Sted Dommer Voksne  

påmeldt 
Voksne 
møtt 

Valper  
påmeldt 

16. april Bergen Anna Bogucka, Polen 32 32 5 
5. juni Ås, årsvinneruts. Tim Hutchings, UK 65 59 14 
11. juni Bodø Igor Selimovic, Kroatia 14 14 4 
2. juli Trondheim Thuula Seppälä, Finland 25 24 8 
20. august Horten Radim Fiala, Tsjekkia 48 44 7 
21. august Moss Gill Davies, UK 40 33 6 
27. august Skien Lene Krull, Danmark 28 27 5 
  

2-10 Lokal aktivitet 
Det er nå lokalavdelinger eller kontaktområder i hele landet. Dette fører naturlig nok til økt 
lokal aktivitet og engasjement. Her er et lite utvalg av aktivitetene i klubben:  
 
I løpet av 2016 har lokalavdelinger og kontaktområder arrangert godt over 200 
treninger/samlinger spredt over hele landet. De lokale områdene har sammenlagt arrangert 
rundt 25 kurs, det er stor variasjon, og vi finner valpekurs, hverdagslydighetskurs, 
unghundkurs, bronsemerkekurs, konkurranselydighetskurs, runderingskurs, sporkurs, 
brukslydighetskurs, blodsporkurs, kurs i agility, aktiviseringskurs, feltsøkskurs, 
utstillings/handlerkurs og Boxerfestival. Over hele landet er det arrangert temakvelder i tråd 
med medlemmenes ønsker, Cecilie Strømstad har holdt førstehjelpskurs i flere avdelinger. 
Det er arrangert konkurranse i spor kl. D, RIK ferdselsprøve, flere bronsemerkeprøver og 
mange spesialutstillinger.  Det er arrangert MH tester både i Oslo – og Akershus og i 
Hordaland.  
 



	

	

I flere lokale områder er det å møtes for å gå tur sammen med boxervenner en aktivitet som 
har mange deltakere. Boxersprinter som arrangeres jevnlig over hele landet er også 
populært, og i flere områder kåres det årlige mestere.  
 
De lokale områdene har ildsjeler som har brukt utallige timer på å bidra til et aktivt 
boxermiljø i sitt nærområde. Flere lokalavdelinger og kontaktområder har egne 
treningsplasser som disponeres ukentlig eller på permanent basis. Styret takker dem alle for 
innsatsen de har lagt ned for klubben og klubbens medlemmer i 2016. 
 

2-11 Rapportering handlingsplan 2016 
a) Gjennomføre boxerseminar sammen med Dansk Boxerklubb i februar 2016 à 

Gjennomført 
b) Være pådrivere for og delta på nordisk avlsrådsmøte à Det ble ikke avholdt nordisk 

avlsrådsmøte i år bl.a. fordi Dansk Boxerklubb ikke hadde avlsård på det tidspunkt det 
var aktuelt.  

c) Igangsette prosjekt for å kartlegge spondylosestatus hos eldre boxere i tråd med vedtatt 
prosjektmandat à Prosjektet er igangsatt. Informert om på klubbens 
samarbeidskonferanse høsten 2016 og i Boxernytt nummer 1/2017. 

d) Iverksette arbeidet med å utarbeide et rasekompendium à Styret har vedtatt mandat og 
foreslått samensetting. Foreslås overført til 2017 for videre oppfølging. 

e) Videreføre arbeidet med å overvåke nyresvikt, hjertelidelse og andre arvelige lidelser 
hos boxer. Bidra til Frode Lingaas sitt arbeid med å finne DNA for kronisk nyresvikt. à 
Styret og avlsrådet er i tett dialog med Frode Lingaas vedr. prosjektet.  

f) Gjennomføre figurantkurs à Gjennomført 
g) Bistå lokalavdelinger/kontaktområder med å arrangere bruksstevner à Brukshundrådet 

og styret har bistått de avdelinger som har hatt behov for det  
h) Gjennomføre samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte. à Gjennomført med stor 

deltakelse høsten 2016. 
i) Se på alternativer for levering/produksjon av BN à Anbudsforespørsel er utarbeidet og 

det er innhentet flere tilbud på trykking av BN. Styret behandler forslag på sitt styremøte 
i mars.  

j) Oppdatere historiske vinnerdata på nettsidene à Det jobbes med dette, men arbeidet er 
ikke ferdigstilt og det anbefales at man viderefører arbeidet i 2017. 

k) Delta på Atibox sitt årsmøte à OK 
 
På bakgrunn av den overstående årsmelding mener styret det er grunnlag for videre drift av 
klubben i 2017. 
 
 
Oslo 27. Januar 2017 
 



	

	

 
 







“Styret benytter ekstern regnskapsfører. Spørsmål til det fremlagte regnskapet ber vi derfor om å få inn 
skriftlig til kasserer (kasserer@norskboxerklubb.no) senest 22. mars. Vi vil selvfølgelig så langt det er mulig 
fortsatt besvare enklere spørsmål i møtet.”



	

	

4 Vedtakssaker 
 

4-1 Kontingent 
Jfr. klubbens lover skal årsmøtet diskutere kontingent for medlemskap i klubben. En 
eventuell endring kan tidligst tre i kraft fra og med kontingentinnkreving i 2018. 
 
Årsmøtet i 2015 vedtok kontingentøking i 2016 og styret ser det ikke som hensiktsmessig at 
man øker igjen i 2018. 
 
Styrets forslag til vedtak 
Det gjøres ingen endring i kontingenten for 2018. 
 

4-2 Årets oppdretter – Hege Sterud 
Jeg ønsker å fremme forslag om at alle NKK-godkjente hundesporter er poenggivende til 
årets oppdretter. Per i dag er ikke rallylydighet og kreativ lydighet tellende. 
 
Forslag til vedtak: 
Alle NKK-godkjente hundesporter er poenggivende til årets oppdretter.  
 
Tilleggsforslag fra styret: 
Styret vedtar regler som inkluderer hundesportene det gjelder og kunngjør dem i Boxernytt i 
god tid før neste årsmøte. 

 

4-3 Avlssperre på matadorhanner – styret 
Hovedstyret fremmer forslag om at det skal innføres antallsbegrensning for avkom etter 
hannhunder. Avkom som overstiger matadorgrensen registreres ikke. Det kan brukes frossen 
sæd etter hannhunden tidligst 10 år etter at maksimumsgrensen er nådd. 
 
Begrunnelse: Det er viktig at ikke en enkelt hund får for mange avkom. En viktig grunn til å 
begrense matadoravl er å unngå at sykdomsfremkallende anlegg spres til en stor del av 
populasjonen. Ofte oppdager man ikke slike sykdomsanlegg før det har gått mange år, og da kan 
det ha blitt svært mange avkom som både kan rammes av sykdommen, og føre anlegget videre 
til sine avkom. Ved å bruke flere fedre per generasjon er det mindre risiko for å få et stort antall 
avkom med samme genvariant.  
 
En annen viktig grunn er at matadoravl medfører en begrensning av det genetiske mangfoldet, 
både fordi en enkelt hannhund blir far til en stor del av populasjonen, og fordi det ikke gir andre 
hannhunder sjansen til å bidra til populasjonen. I NKKs Avlsstrategi er begrensning av 
matadoravl et av de sentrale punktene. 
 
Forslag til vedtak: 
NBK søker NKK om at det skal innføres antallsbegrensning for avkom etter hannhunder. 
Avkom som overstiger matadorgrensen registreres ikke. Det kan brukes frossen sæd etter 
hannhunden tidligst 10 år etter at maksimumsgrensen er nådd. 
  



	

	

4-4 Retningslinjer for avl og oppdrett – Reidun Grätz 
På	grunn	av	de	senere	års	stadige	endringer	og	uoverensstemmelser	om	nye	krav	
synes	jeg	retningslinjene	er	blitt	for	omfattende	i	ord,	men	dessverre	ikke	i	handling,	
og	de	gir	ingen	mening	lenger.	Da	klubben	har	en	altfor	dårlig	kommunikasjon	med	
oppdrettere,	bør	stilen	legges	om	og	holdninger	endres.	Jeg	ønsker	derfor	en	forenklet	
versjon	av	regelverket.	Dagens	retningslinjer	inneholder	mange	unødvendige	ord	og	
vendinger	og	bør	utgå.	Det	nye	regelverket	bør	være	enkelt	og	forståelig	for	alle,	og	slik	
at	de	fleste	ønsker	å	etterleve	det.	Igangsettes	fra	1.	august	2017.	(Reidun	Grätz	–	
Oppdrett	av	Kvadratens	boxere)		

----------------------------------------------------------------------------		

NY	versjon:		

MÅLSETTING	FOR	AVLSRÅDETS	ARBEID		
Rådets	skal	følge	rasens	utvikling	å	kartlegge	sykdommer	og	svakheter	av	betydning	
for	avl,	oppdrett	og	hundens	helse.	Alle	resultatene	fra	helseundersøkelser	og	om	
boxerens	totale	sykdomsbildet	skal	offentliggjøres	i	Boxernytt	og	på	klubbens	
websider.	Rådet	skal	orientere	og	informere	oppdrettere	og	medlemmer	om	viktig	info	
i	rasens	utvikling	og	helsetilstand	i	henhold	til	den	årlige	evaluering	av	klubbens	RAS	
dokument.		

AVLSRÅDETS	OPPGAVER		
Rådet	skal	føre	protokoll,	besvare	og	arkivere	skriftlige	henvendelser	i	forbindelse	med	
avl.	Hovedstyret	kan	på	oppfordring	forlange	protokoller	og	arkiv	fremlagt.	Rådet	har	
intet	ansvar	for	paringer,	fòravtaler,	paringsavgift	eller	valpepris.	Rådet	kan	på	
forespørsel	fra	oppdretter	gi	rådets	anbefaling	eller	fraråding	om	paring,	som	skal	
besvares	og	begrunnes	skriftlig.	Rådet	skal	gi	medlemmene	råd	og	veiledning	i	
spørsmål	om	avl.	Rådet	skal	sørge	for	at	det	finnes	artikler	om	avl	og	oppdrett	i	
Boxernytt.	Det	bør	arrangeres	seminarer	om	avl,	oppdrett	og	genetikk	samt	kurs	i	bruk	
av	nyttig	informasjon	i	NKKs	DogWeb.	Kursene	bør	ha	en	viss	rullering	rundt	i	vårt	
langstrakte	land,	slik	at	ikke	kun	oppdrettere	i	de	sentrale	områder	blir	forfordelt	
økonomisk.	Det	forutsettes	at	det	er	mange	nok	deltagere	for	avvikling	av	kurs	/	
seminar.	Avlsrådet	bør	lage	et	regelverk	for	hannhunder	i	avl,	og	hvilke	kriterier	som	
skal	tas	hensyn	til	for	å	stå	på	listen.		

OPPDRETTERS PLIKTER  
Alle	oppdrettere	er	forpliktet	til	å	sette	seg	inn	i	rasens	historie	og	standard,	og	å	skaffe	
seg	kunnskap	om	avl,	oppdrett	og	genetikk.	Oppdretter	bør	kjenne	sine	avlsdyr	og	
innhente	mulig	informasjon	om	avlspartneren	med	familie.	Oppdretter	skal	unngå	
sterke	grader	i	helsebildet	og	avstå	fra	avl	på	dyr	som	får	store	antall	avkom	med	
arvelige	sykdommer	eller	gemyttproblemer.		



	

	

Oppdretter	bør,	senest	før	paring,	melde	inn	paringen	skriftlig	til	NBK.	Klubbens	eget	
godkjente	skjema	benyttes,	og	kopi	av	stamtavler	og	avlsdyrenes	helse	og	
utstillingsresultater	vedlegges.	Paringskjema	bør	inneholde	plass	for	merknader,	og	
det	bør	være	en	egen	kolonne	hvor	oppdretter	gir	beskjed	om	ønsket	formidling	
gjennom	klubbens	valpeformidling.	Hele	valpekullet	skal	registreres	i	Norsk	Kennel	
Klubbs	register.	Utstilling	og	-helseresultat	skal	være	oppnådd	etter	fylte	12	måneder,	
men	før	paring	finner	sted.	Det	bør	opprettes	en	nøytral	instans	som	kan	behandle	/	
avgjøre	eventuelle	klagesaker	fra	medlemmene.		

Oppdretter	plikter	å	etterleve	flg.	dokumenter	som	ligger	på	www.nkk.no		

•	Norsk	Boxerklubbs	RAS	dokument •	Norsk	Kennel	Klubs	etiske	grunnregler	for	avl	
og	oppdrett	og	avlsstrategi	  

 

4-5 Krav om kjent spondylosestatus for registrering – styret 
Hovedstyret fremmer forslag om at det skal innføres krav om kjent spondylosestatus etter 
fylte 12 måneder for boxer som skal få registrert avkom i NKK. 
 
Begrunnelse: Det finnes oppdrettere som ikke er medlem av klubben som unnlater å 
røntgenundersøke ryggen på sine boxere før de brukes i avl. Dette synes vi er svært uheldig 
da dette er en av de arvelige tilstandene som har høy forekomst i rasen, og som vi vet kan gi 
helseplager. Norsk Boxerklubb har fått delegert raseforvaltningsansvar for boxer i Norge, og 
vi har ansvar for hele rasen, ikke bare de som oppdrettes eller eies av våre medlemmer. 
 

5 Handlingsplan 2017  
 

• Igangsette ny helse og atferdsundersøkelse jfr. tidligere vedtak om at denne skal 
gjennomføres hvert 5. år. Dette er en forutsetning for revidering av RAS i 2018  

• Være pådriver for å få arrangert møte mellom avlsrådene i de nordiske 
boxerklubbene 

• Være med på å arrangere Nordisk Boxerseminar  
• Delta på Atibox General Assembly 
• Videreføre spondyloseprosjekt  
• Rasekompendium ferdigstilles  
• Videreføre arbeidet med å overvåke nyresvikt, hjertelidelse og andre arvelige lidelser 

hos boxer. Videreføre samarbeidet med Frode Lingaas ved NMBU 
(Veterinæhøgskolen) i hans arbeid med å finne DNA for kronisk nyresvikt.  

• Arrangere spesialutstillinger  
• Gjennomføre samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte. 
• Gjennomføre boxerseminar med fokus på mentalitet 
• Arrangere figurantkurs for klubbens tillitsvalgte 

 



	

	

6 Budsjett 2017 
Se forslag til budsjett presentert i sak 2-4 
 
  



	

	

7 Valg i Norsk Boxerklubb 2017 
7.1 Valgkomiteens rapport til årsmøtet 
 
Valgkomiteen vil først og fremst takke klubbens medlemmer for tilliten for å ha valgt oss til 
klubbens valgkomite. Vi håper nå at du benytter muligheten til å stemme ved det kommende valget, 
det er du som bestemmer hvilken retning klubben skal ta. 
 
Nytt av året er at valgkomiteen har laget en Hunde-CV med spørsmål til kandidatene. Målet var å 
engasjere de til å svare på aktuelle problemstillinger og at du lettere skal forstå hva de mener om 
ulike saker. Vi mener det er viktig at du vet hvem du stemmer på. Vi håper at svarene skaper 
engasjement hos klubbens medlemmer.  
 
Norsk Boxerklubb er en klubb med plass for alle boxere og eiere. Derfor har vi satt sammen en 
innstilling som favner bredere enn oppdrett og utstilling. Klubben er til for de hunder som må flytte 
til nye eiere, de hundene som går fjellturer eller bare vil trene eieren sin med likesinnede. Dette kan 
vi gjøre fordi klubbens ulike råd er besatt med gode fagpersoner. 
 
Valgkomiteen har hatt et år med positivt og konstruktivt samarbeid innad i komiteen samt god 
kommunikasjon med det sittende styret i NBK. Vi har hatt god kontakt med mange av klubbens 
medlemmer for å høre om de er aktuelle kandidater til verv.  
Vi har forsøkt å nå ut til alle lokalavdelingene for å få innspill på hvem de mener bør vurderes av 
valgkomiteen. De kandidatene vi har snakket med, har vært utelukkende positive til at valgkomiteen 
har tatt kontakt. Mange har takket nei til flere forpliktelser, noe vi har full forståelse for, og håper de 
har anledning senere om muligheten byr seg.  
 
Kandidatpresentasjonene er sortert etter en mal tilpasset Hunde-CVen. Det vil si at de kandidater 
som leverte denne står først, i fallende rekkefølge. Deretter kommer kandidater som ikke har levert 
Hunde-CV, men sendt inn en egenkomponert tekst. Denne teksten passer ikke med skjemaet sendt til 
samtlige kandidater og måtte legges inn manuelt i ettertid. Vi beklager at lesbarheten ikke ble så god 
som ønsket, og neste år vil andre innsendinger enn valgkomiteens Hunde-CV bli brukt. 
 
Det vi alle uansett er enige om, er at vi ønsker det beste for Boxeren. 
 
Godt valg! 
 
Hilsen 
Espen, Bente, Cecilia og Marius 
Valgkomiteen Norsk Boxerklubb 
 

  



	

	

7.2 Valgkomiteens innstilling: 
Vi kan presentere et mangfold av kandidater, i alder, bosted og boxererfaring. Fra erfaren oppdretter 
og til han som har hjerte for omplasseringer. Vi har ivrige utstillere, lykkelige og aktive eiere av 
familiehunden og brukshundeiere. Felles for alle, et brennende engasjement for rasen og klubben. 
Siden NBK har flere råd under seg, som bl.a avlsrådet, utstillingsrådet og brukshundrådet, ser vi ikke 
nødvendigheten av at spesialfeltet i styresammensetning rettes mot disse feltene, men heller mot 
medlemsmassen samtidig som styret besitter god kunnskap om rasen. 
 
Her følger en kort oppsummering fra valgkomiteen om kandidatene, men for å virkelig forstå 
kandidatene ber vi deg om å lese Hunde-CVen deres. 
 

• Inger Beate har fungert som styrets sekretær i 2016 og har fått opparbeidet seg god innsikt i 
styrets arbeid. Hun har levert gode referater fra møtene, noe som har gitt oss i valgkomiteen 
god innsikt i styrets arbeid. Det Inger Beate mangler av erfaring tar hun igjen i 
arbeidskapasitet og evnen til å tilegne seg ny kunnskap. 
 
 

• Linda har erfaring fra styret i NBK gjennom flere år og har gjort en god jobb. Hun er med på 
å sikre kontinuitet i styret. Hun er både fagkyndig og kunnskapsrik om Boxeren. Hun er også 
en dyktig megler i de diskusjoner hvor det behøves. 
 

 
• Markus kjenner boxeren godt gjennom flere omplasseringsboxere han har åpnet hjemmet 

for. Markus jobber til daglig med nettsider og salg. I tillegg til å være reflektert, er han en 
fantastisk person. Vi mener han vil være en god ressurs for å nå ut til nye og gamle 
medlemmer. 
 
 

• Ine er aktiv både i boxermiljøet og med forskjellige hundesporter, bl.a smeller og 
rallylydighet. Hun er veldig inkluderende og hjelpsom, i tillegg til at hun har et brennende 
engasjement for rasen.  
 
 

• Ørjan er avtroppende nestleder i Hovedstyret til Norsk Boxerklubb og vil være en verdifull 
støttespiller for å finne engasjerte og aktive medlemmer til valget i 2018. Vi ønsker å takke 
ham, både for innsatsen og iveren til å fortsatt bidra i klubben! 
 
 

• Marius har gjennom året vært en viktig bidragsyter i Valgkomiteen, og bidratt svært positivt 
i fremdriften i komiteen samt utarbeide tekniske løsninger i forbindelse med Hunde-CV. 

 
 
 
Vi ønsker dere lykke til med valget!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

7.3 Presentasjon av valgkomiteens Hunde-CV 
Spørsmålene til kandidatene står i med fet skrift. Tekst i [ ] er hjelpetekst til spørsmålene. X 
markerer et spørsmål med svaralternativer. * indikerer obligatoriske felt. 
 
Navn* 
[Fornavn etternavn] 
Adresse* 
[Gateadresse, posnummer, sted] 
Telefon og e-post* 
[Telefon, e-post] 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
[fritekst] 
 
Jeg stiller til valg for:* 
X – Hovedstyret (nestleder, styremedlem, vara) 
X – Valgkomite (medlem eller vara) 
 
Dyremishandling * 
[NBKs lover sier at "Person dømt for dyremishandling etter ”lov om dyrevelferd” kan ikke 
velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben." Valgkomiteen trenger derfor din bekreftelse 
på at du ikke er dømt for dette.] 
X – Dømt 
X – Ikke dømt 
 
Jeg bekrefter herved at jeg ønsker å stille til valg på årsmøtet i Norsk Boxerklubb 
2017* 
X – Ja 
X - Nei 
 
Spørsmål til hovedstyrekandidater 
Klubbens formålsparagrafer (del 1) 
[For de som stiller til valg som styrekandidater ønsker vi at du beskriver hva du kan tenke 
deg å arbeide med. Klubbens formålsparagrafer finnes her: 
http://www.norskboxerklubb.no/filemanager/download_file/file/827568.pdf/Lover%20for%
20Norsk%20Boxerklubb%20etter%20årsmøte%202013.pdf Du kan skrive om to av 
paragrafene du ønsker å arbeide med. Tanker om den første paragrafen du velger beskriver 
du her:] 
 
Klubbens formålsparagrafer (del 2) 
[Tanker om den andre paragrafen beskriver du her:] 
 

 
 
 
 
 
Valgkomiteens spørsmål til hovedstyrekandidater 
 



	

	

Hvordan vil du jobbe for "boxeren i gata"? 
[Hvordan ønsker du å engasjere og inkludere de norske boxereierne rundt i landet? Norsk 
Boxerklubb har per i dag i overkant av 800 medlemmer. Den private Facebookgruppen 
"Boxer Uten Munnkurv" er mer enn 3 ganger så stor. Hvordan vil du aktivisere flere til å bli 
medlemmer? Hvordan kan klubben senke terskelen for medlemsskap?] 
 
Mental Helse 
[NBK har høring rundt et nytt forslag om retningslinjer til avl, hvor det er ønske om å 
innføre krav om kjent mental helsetest av avlsdyr. Hvordan stiller du deg til forslaget, og 
hvorfor er du positiv eller negativ til forslaget] 
 
Arvelig nyresvikt 
[Hvordan mener du klubben skal arbeide videre for å bli kvitt sykdommen? Åpenhet om 
syke hunder som brukes i avl? Tanker om prosjektene til Lingaas og Cattanach?] 
 
Kroniske problemer 
[I retningslinjene for avl og oppdrett står det at man ikke skal benytte hunder med typiske 
allergiproblemer (ørebetennelser, kløe/hudbetennelser etc.). Hva er dine tanker rundt dette?] 
 
Spørsmål til valgkomitekandidater 
Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 
[] 
Ekstra informasjon ble innhentet 
 
Vi sendte spørsmålene til styret i NBK og fikk gode innspill tilbake. De delte noen tanker 
omkring Hunde-CVen og vi valgte å ta de til etteretning. Det ble derfor sendt ut en epost til 
samtlige med innsendt Hunde-CV hvor de kunne velge å svare på følgende felter: 
 
Hvem du er 
 
Generell hundeerfaring 
 
Erfaring med Boxer 
 



	

	

7.4 Kandidatenes Hunde-CV 
Inger Beate Vongraven Dyrstad 
Kandidat til: Nestleder 
Nominert av: Valgkomiteen 
 
Formalia: 
Adresse: Hatlasvingen Alle 12, 6010 Ålesund 
Telefon og epost: 48246545, 
ib.vongraven@gmail.com 
 

 

Om meg 
Jeg er 29 år,  kommer fra Snåsa. Trives best ute, helst på lange fjellturer eller i skogen med 
Mozart og Pascal. Jeg er Bålentusiast og hobbybrodøse, språkforståmegpåer og skisportsidiot. De 
som kjenner meg syns jeg er ærlig, raus og (kanskje i overkant) flittig. 
 
Generell hundeerfaring 
Min første bestevenn het Jeppe. En fantastisk Norsk Elghund Sort, som var med far min på både 
elg- og bjørnejakt. Da min bror fikk alvorlig allergi, kunne vi dessverre ikke ha hund i huset 
lenger. Etter jeg flytta for meg sjøl som 16-åring, har jeg passet hunder for folk jeg kjenner. Det 
var også slik jeg møtte en Boxer for første gang! Fantastiske Lemmy, som for alltid har en 
spesiell plass i hjertet mitt. 
 
Erfaring med Boxer 
Jeg passet Lemmy sporadisk fra han var rundt et halvt år gammel, og ble helt betatt av både han 
og rasen. Da min nåværende samboer og jeg skulle flytte sammen var det en ting som måtte med; 
en Boxer. Mozart ble min sommeren 2015, jeg tror knapt jeg har vært mer lykkelig noen gang. Vi 
har vært på utstilling noen ganger, nå trener vi rallylydighet og agility. Jeg er også fôrvert for 
Pascal, som trener i de samme grenene som Mozart. 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Jeg er lærer, for tiden student. Jeg har liten formell styreerfaring, men har jobbet frivillig i 
administrative poster i ulike festivaler og kulturrelaterte tilstelninger. Nå fungerer jeg som 
sekretær for hovedstyret i Norsk Boxerklubb.  
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Jeg har vært sekretær for Hovedstyret siden sommeren 2016.  
 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
B) Jeg vil jobbe for at alle med Boxer får kjennskap til hvilke positive aktiviteter man kan gjøre 
med den. Jeg kjøpte min første Boxer med mål om å få meg en vakker turkompis og kløvhund. 
Det tok ikke særlig lang tid før jeg ble introdusert ulike hundesporter, og nå har jeg dilla. Det er 
bare det at diller er så mye artigere når man kan dele de med boxerfolk! Når man bor langt vekk 
fra E6 eller Østlandet opplever jeg det som utfordrende å skape et miljø for boxersport. Jeg vil 
jobbe for mer boxeraktivitet i distriktene, så alle medlemmer i klubben får en positiv arena å møte 
hverandre på. 



	

	

 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
D) Godt eksteriør og god helse hos boxeren henger etter min oppfatning sammen. For å få en 
fullverdig turkompis som tåler hverdagens belastninger uten å bli skadet må boxeren være godt 
konstruert, som også sier noe om hvordan det står til eksteriørmessig. Det er positivt at man nå 
har åpnet for å bruke hvite boxere i avl, da det genetiske mangfoldet blir større, og man får flere 
avlsdyr å velge i. Avlsrådet har høy faglig kompetanse, og jeg ønsker at avlsarbeidet på Boxer 
fortsetter i tråd med de retningslinjer klubben utarbeider.  
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
I boxersk målestokk bor jeg ganske grisgrendt. Det er langt unna E6, og det er langt å kjøre 
mellom hvert sted det bor en Boxer. Jeg mener det er viktig å engasjere medlemmene i distriktene 
med kurs og seminarer hvor man får muligheten til å lære nye aktiviteter man kan gjøre sammen 
med boxeren sin. Innad i klubben finnes det utrolig mye kompetanse, så vi må bli flinkere til å 
"bruke" hverandre.  
 
Mental helse: 
Jeg er ikke oppdretter selv, men synes forslaget om kjent mental status er fornuftig. Fordelen med 
det er at man får et verktøy som kan brukes til å lage mentalt stabile avlskombinasjoner. Ingen 
"stryker" på en mentaltest, det er snakk om å bruke resultatene til å finne avlsdyr som utfyller 
hverandre på en god måte, så man unngår uønskede arvelige egenskaper som f.eks aggresjon og 
nervøsitet.  
 
Arvelig nyresvikt 
Norsk Boxerklubb har som mål at arvelig nyresvikt ikke skal være et problem for rasen i 
framtiden, og jeg mener at klubben er på god vei. Jeg tror at åpenhet fra både valpekjøpere og 
oppdrettere, informasjon og skolering av både oppdrettere, eiere og framtidige valpekjøpere er 
veien å gå, noe klubben allerede er godt i gang med. At medlemmer støtter forskningsprosjekter 
viser at engasjementet er til stede, det må vi fortsette med. Vi ønsker oss vel alle friske boxere 
som lever lenge? :)  
 
Kroniske problemer 
Det er ingen hemmelighet at boxeren sliter med kroniske hudlidelser, klubben må derfor fortsette 
å ha fokus på hvordan man unngår å videreføre arvbare lidelser. Tilgjengelige fagfolk i 
Facebookgruppa Boxerens helse og atferd tror jeg er veldig bra for medlemmene, der kan de få 
svar fra klubbens veterinærer ved mistanke om f.eks allergi. Kort vei til fagkompetansen gjør at 
man kan ta tak i problemene tidlig. Det er ingen sin skyld at en hund får allergi, men også her må 
man også være åpen om de problemer som eventuelt finnes hos avlsdyr, før man foretar en 
parring.  



	

	

Linda Acay 
Kandidat til: Styremedlem 
Nominert av: Valgkomiteen 
 
Formalia: 
Adresse: Ånesveien 31 8616 Mo i Rana 
Telefon og epost: 99644152 linda_acay@hotmail.com 
 

 

Om meg 
Jeg er oppdretter og utstiller og har vært med i styret i 4 år. Det har vært lærerikt og mange fine 
anledninger til å tilegne seg kunnskap. Jeg er engasjert og ønsker å bidra til at vi forvalter rasen 
vår på best mulig måte. Som boxereier ønsker jeg å bidra til å skape et kunnskapsrikt og 
inkluderende miljø rundt rasen vår.  
 
 
 
Generell hundeerfaring 
I min familie har det alltid har vært hund, i flere generasjoner. Selvfølgelig boxer men vi har også 
andre raser. Vi har feks hatt Lakeland terrier fordi nær familie drev med oppdrett av det og dachs. 
Med venner som driver oppdrett av forskjellige raser får jeg god innsikt i problemstillinger de 
jobber med i sine raser.    
 
Erfaring med Boxer 
Jeg vokste opp med boxer frem til jeg ble 10 år. Min første egne boxer ble det da jeg var ferdig 
utdannet, i 1999. Jeg var aldri i tvil om at det var rasen for meg. Ønsket var bla å drive med 
oppdrett. I 2002 kom det første kullet, som jeg hadde som forvert. Jeg fikk god oppfølging av 
oppdretter og flere av deres samarbeidende oppdrettere. Jeg har hatt 7 kull i eget kennelnavn i 
tillegg til samboers 2 kull. 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Jeg har sittet i hovedstyret i NBK i 4 år,  2x1 år som vara, og 2 år som styremedlem. Jeg sitter 
også i styret i fagforeningen Skatteetatens Landsforbund SI, og har sittet der i 1 år, i tillegg til 2 år 
i STAFO, en tidligere fagforening. Jeg er ansatt i Skatteetaten, ved Statens Innkrevingssentral og 
jobber med tvangsinnkreving, som namsmann. Jeg er utdannet førskolelærer og har jobbet som 
pedagogisk leder, på sosialkontor og drevet egen næringsvirksomhet blant annet. 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Jeg har sittet i hovedstyret i NBK i 4 år,  2x1 år som vara, og 2 år som styremedlem. 
 
 
 
 
 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
D) Påse at avl... Det er viktig for meg å bidra til at helseutfordringene i rasen blir tatt alvorlig, 



	

	

håndtert på en forsvarlig måte, og å få formidlet kunnskap til alle boxereiere. Veien videre her er  
blant annet å fortsette å arrangere seminar og kurs for både oppdrettere og boxereiere. Tema må 
favne både eksteriør, helse og adferd. Vi må få flere gode boxere i avl slik at vi får tatt vare på det 
vi har i dag for fremtiden. Forskning på helse på flere områder, må støttes av klubben. Videre 
arbeid med å arrangere kurs for testledere ol slik at vi som klubb kan fremme brukshunden boxer 
bedre.  
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
b﴿ Fremme positive aktiviteter med hund, spesielt rasen Boxer 
Jeg ønsker å fortsette å bidra til at vi får flere ulike typer arrangement, slik vi har sett i de siste 
årene, eksempelvis Boxerleir, Boxerfestival, MH, Matchshow og lignende. Uformelle 
arrangement for eierne som felles middag etter utstilling, kurs og møter er også gode muligheter 
til dette. Når vi snakker sammen og kjenner hverandre er det lettere å få til noe konstruktivt og 
komme opp med nye ideer.  
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
Jeg engasjerer meg i mitt nærmiljø med å arrangere forskjellige treff som utstillingstrening, felles 
trening, turer, middag ol.  Jeg forsøker å bidra til å skape/støtte positiv aktivtet i de ulike fora jeg 
er aktiv i, både på nett og ellers.  
Å bli møtt med en inkluderende væremåte og positiv holdning betyr mye for om man ønsker å 
engasjere seg eller ikke.  
 
Mental helse: 
Jeg har valgt å mentalteste mine hunder og ønsker å fortsette med det. Jeg mener likevel ikke at vi 
som klubb er klar for et slikt krav. Vi har helsemessige utfordringer som må prioriteres høyere nå, 
og vi må også ha på plass mye bedre mulighet til å få testet hundene før vi kan kreve mentaltest. 
Vi må skape mulighet for og forståelse for MH blant oppdrettere og eiere før vi kan innføre et 
slikt krav.  
 
Arvelig nyresvikt 
Åpenhet om nyresvikt er nødvendig. Oppdrettere må ha tilgang til informasjon for å gjøre valg av 
kombinasjoner som gir minst mulig risiko for sykdom. Det handler også om å ta vare på 
valpekjøpere og rasens rennomé. Dersom vi ikke er ærlige og åpne om utfordringene vil vi ikke 
fremstå som seriøse. Å sope problemer under matten løser dem ikke. Jeg har støttet begge 
nyreforskningsprosjektene. Det viktige er å finne en løsning og jo flere som jobber med dette jo 
bedre er det.  
 
Kroniske problemer 
En hund med gjentatte ørebetennelser, kløe og hudbetennelser vil ikke være innenfor NKKs 
etiske regler for avl som sier at ¨Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl¨og heller ikke 
NBKs retningslinjer som sier ¨Hunder som skal brukes i avl skal være sunne og friske med et 
rasetypisk temperament og eksteriør¨. Dersom vi tar vare på mangfoldet i rasen vår har vi nok av 
gode avlsdyr slik at vi ikke vil trenge å bruke hunder som ikke er klinisk friske i avl.  



	

	

Kjell-Harry Olausen 
Kandidat til: Styremedlem 
Nominert av:  Cathrine Andersen 
 
Formalia: 
Adresse: Lupinveien 1, 1850 MYSEN 
Telefon og epost: 69891923/91895697  
kjeolau@gmail.com 
 

 

Om meg 
Min kone, Inger Bodlil og jeg begynte med Boxer i 1972 og etablerte Lupins Kennel i 1975 og 
hadde i mange år et oppdrett i begrenset omfang. Vi har fortsatt boxer. 
I tillegg har jeg vært møteleder i NBK sitt årsmøte 3 ganger. 
Utdannet ingeniør og interiørarkitekt, og har jobbet som arkitekt i privat arkitektfirma, samt vært 
Teknisk sjef og brannsjef i Eidsberg kommune. 
Ellers er jeg født 07.11.1945. 
 
Generell hundeerfaring 
 
Erfaring med Boxer 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Kommunestyre i Eidsberg kommune, styreleder i flere kommunale utvalg, styreleder 
lokalavdeling Norges ingeniørorganisasjon Nito i 25 år, Visepresident i Hovedstyret i Nito i 10 
år, styreleder i Østfold skikrets 15 år, leder organisasjonsutvalg NSF - Norges skiforbund, 
medlem valgkomiteen NSF., Flere styreverv/ lederverv i MIF- Mysen Idrettsforening 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Deltatt i organisasjonsutvalg og i komite` for utredning av nytt klubbhus i Enebak 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Synes det er viktig å arbeide for å bedre Boxerens helse og klubbens anseelse rettet mot 
medlemmer, være lyttende til hva medlemmene ønsker av klubben, og være åpen for "fritt ord". 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ivareta klubben som et aktivt og positivt organ med tanke på etikk, spesielt blant oppdrettere 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
For å aktivere det vanlige medlem er det viktig å gi god informasjon om klubbens drift samtidig 
som man skal være lyttende til hva medlemmene selv ønsker av aktivitet, dette kan kanskje 
variere fra landsdel til landsdel. 
 
 
 
Mental helse: 
Dette bør være en naturlig utvikling og oppdateringa retningslinjene. Det må i så fall legges til 
rette for at slike tester kan tas i rimelig nærhet til den enkelte boxereier, tilrettelegging og 



	

	

opplysning/ orientering!  
 
Arvelig nyresvikt 
Her må det stilles krav til den enkelte oppdretter om full og ærlig åpenhet. Dette er en alvorlig 
sykdom som må tas på alvor, og det må være konsekvenser for oppdrettere som ikke følger en 
slik linje.  
 
Kroniske problemer 
Det må kun benyttes friske hunder uten påviselige og /eller arvelige sykdommer 



	

	

Markus Færø-Lunde 
Kandidat til: Vara til styret 
Nominert av: Valgkomiteen 
 
Formalia: 
Adresse: Sølve Solfengs vei 11E, 2618 Lhmr 
Telefon og epost: 40671834, 
markus.lunde@icloud.com 
  

Om meg 
Markus Færø-Lunde er en 43år gammel bergenser som forvillet seg til østlandet for 23år siden, 
han er gift og jobber til daglig med IT-relaterte ting som, salg, design og publiseringer på WWW 
- i tillegg til noe journalistikk som frilanser. 
 
Generell hundeerfaring 
Markus har sammen med familien vært engasjert med hunder i en del år, det begynte med lån og 
periodevis pass av Rodesian Ridgeback, Rotweiler og Boxere. Han har også vokst opp med 
blandingshund.  
 
 
 
Erfaring med Boxer 
Det var Oliver(Ollie) som vi lånte fra noen venner som sørget for at alle 2-beinte i familien ble 
forelsket i rasen.  
 
Markus med familie har hatt to Boxere siden 2013 begge omplasseringshunder og tisper, Nikkie 
(Welmade Piccadilly Circus) og nå Vida (Rexob Frost). Boxere som familiemedlem har vi for 
kos og hygge i tillegg til at matfar trenger daglige lufteturer og trim. 
 
 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Styremedlem i Foreningen Joomla i Norge, fra 2007-2010 og 2014-pågående. Ansattes 
representant i styret Folkeuniversitetet Innlandet, 2010-2012. Nåværende yrke: WEB-utvikler og 
IT-selger 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Intet 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
1-2 e) Som ny eier av hittil 3 omplasserte  boxere er jeg helt klart opptatt av hver enkelt hund som 
individ og dennes mentale helse og tilpasning sosialt.  
 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
1-2  B) jeg fremmer gjerne positive aktiviteter med hund og spesielt boxeren.  
 



	

	

Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
Mer informasjon og "fristende" innhold i boxernytt for ikke-medlemmer.  
 
Mental helse: 
Mye har med eiere å gjøre og hvilke oppvekstvilkår boxeren får, mental helse er bra, men bør 
ikke veie tyngre enn andre fysiske/kroniske problemer.  
 
Arvelig nyresvikt 
Dette må de som har kunnskap om få jobbe videre med 
 
Kroniske problemer 
Dette er normale plager som en del boxere har eller får i løpet av livet. Ved små til moderate 
tilfeller må det kunne være lov, men hunder som har store plager bør nok ikke avles videre på.  



	

	

Ine Furulund 
Kandidat til: Vara til styret 
Nominert av: Valgkomiteen 
 
Formalia: 
Adresse: Brøholtveien 73, 3430 Spikkestad 
Telefon og epost: 90094237, inefuru@gmail.com 
 

 

Om meg 
Til daglig jobber jeg som nettrådgiver i Den norske legeforening, hvor utfordringene er mange og 
til tider store. Det er både en god og spennende arbeidsplass og en spennende jobb. På fritiden 
blir det ikke tid til så mye annet enn hund, noe som passer meg helt ypperlig. Arco og jeg bor rett 
utenfor Drammen, men allikevel langt ute på landet. Vi har skogen rett utenfor døren og elsker å 
bruke den mye og ofte. I treningssammenheng konsentrerer vi oss aller mest om smeller, som er 
den eneste sporten vi driver med aktivt, men konkurrerer også litt i rallylydighet på siden. Vi har 
også store planer om å trene agility litt mer aktivt, men det får vi ta litt som det kommer. Ellers 
leker vi oss også mye med de fleste andre hundesporter, vi har til og med testet ut Lure Coursing! 
 
Generell hundeerfaring 
Min hundeerfaring og min erfaring med boxer så å si det samme. Med unntak av en 
omplasseringshund, (Rottweiler) jeg hadde en stund, er Arco den eneste hunden jeg har hatt, han 
er også den hunden som har lært meg alt jeg kan. 
Arco og jeg har hatt noen vanskelige år, men vi har nok begge lært ekstremt mye av disse 
utfordringene. Vi lærte rett og slett på den harde måten at det kan gå veldig galt av å be om hjelp 
fra feil adferdsspesialister. Arbeidet med å rette opp alle feil har gjort læringskurven hard og 
bratt, men det har også gjort at jeg har vokst som menneske og lært en del ting mange andre 
hundeeiere ikke trenger å ta hensyn til. 
 
Erfaring med Boxer 
Min hundeerfaring og min erfaring med boxer så å si det samme. Med unntak av en 
omplasseringshund, (Rottweiler,) jeg hadde en stund, er Arco den eneste hunden jeg har hatt, han 
er også den hunden som har lært meg alt jeg kan. 
Arco og jeg har hatt noen vanskelige år, men vi har nok begge lært ekstremt mye av disse 
utfordringene. Vi lærte rett og slett på den harde måten at det kan gå veldig galt av å be om hjelp 
fra feil adferdsspesialister. Arbeidet med å rette opp alle feil har gjort læringskurven hard og 
bratt, men det har også gjort at jeg har vokst som menneske og lært en del ting mange andre 
hundeeiere ikke trenger å ta hensyn til. 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Har sittet, (og sitter frem til årsmøtet 11. mars,) som sekretær i styret i Vestfjorden Druelag siden 
2010. Det er en av de største vinklubbene i Norge og er underlagt Norske vinklubbers forbund. 
Oppgavene mine har vært varierte; referater, invitasjoner, arrangere arrangementer med mer. 
Sitter i velferdsutvalget i Den norske legeforening. Jobber i Legeforeningen som nettrådgiver. 
Mange prosjekter innad i organisasjonen, både store og små. Er bl.a. også et bindeledd mellom 
avdelinger. 
 



	

	

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Det er kanskje ikke for klubben, men jeg er med på å holde liv i treningsgruppa som møtes i Oslo 
mandager, sørger for at hallen i Drammen blir leid inn til de som vil være med, hjelper til på 
arrangementer hvis jeg har mulighet. 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
B - Kort sagt, (som et ledd i tillegg til selve paragrafen,): Jeg ønsker at flere skal lære at boxeren 
er en meget allsidig brukshund, at flere kan vise hvor allsidige de er, at flere trener aktivt og at 
bruksegenskapene ved for eksempel mentale utfordringer kan brukes som et ledd i 
rehabiliteringen. 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
C - Det er altfor mye hard/tøff behandling av dyr, (i denne sammenhengen hund,) både i vanlig 
treningssammenheng og rehabilitering. Altfor mye tvang og korreksjoner, trusler og negativt 
press. Fremme at positiv behandling/belønning gir raskere og bedre resultater, at fysisk ubehag 
ikke er den beste måten å få frem ønsket resultat. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare boxeren, 
men det er fortsatt noen som mener at boxeren, (fordi det er en stor og tøff hund,) må tas hardt, 
det er den eneste måten de lærer. 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
På Bum er det også mange som ikke har boxer, noen som kjenner noen med boxer + eksterne 
familiemedlemmer. (Feks min niese.) 
Noen tips kan kanskje være at det er billig å være assosiert medlem, billig å være familiemedlem, 
bedre presisering av alle fordelene man får av å være medlem, valgfritt å motta medlemsbladet, 
kanskje arrangere flere festivaler og lignende litt ut i distriktene slik at man kan få med de som 
ikke føler tilhørighet til de store klubbene. Mange muligheter! 
 
Mental helse: 
Et meget godt forslag! Her er jeg nok litt farget av egen hund, men for meg vil det være veldig 
viktig å vite noe om den mentale helsen til foreldrene den dagen jeg skal ha ny valp. Uten krav 
om mental helsetest av avlsdyr kan jo hvem som helst si hva som helst om foreldrene, uten at 
noen kan vite hva som er sannheten. 
 
Arvelig nyresvikt 
Fullstendig åpenhet i alle ledd! Jeg støtter begge prosjekter, og jeg håper at man kan få til at alle 
innser at det ene ikke utelukker det andre. Det er viktig å få flest mulig til å forstå at alle må bidra 
hvis vi vil løse denne gåten. 
 
Kroniske problemer 
Helt enig. Her er jeg også farget av egen hund, allergiproblemer er frustrerende både for hund og 
eier, jeg unner ingen hunder å oppleve dette. Hvorfor videreføre noe som er så ekstremt plagsomt 
for hunden? 



	

	

Trine Larsen 
Kandidat til: Vara til styret 
Nominert av: Marit Andersen 
 
Formalia: 
Adresse: Johnseveien 2, 1628 Engelsviken 
Telefon og epost: trine.larsen@ebnett.no 
 

 
 
 

Bilde er ikke innsendt 

Om meg 
Jeg heter Trine Larsen og er foreslått som varamedlem til neste styre i klubben. 
 
Generell hundeerfaring 
 
Erfaring med Boxer 
Jeg fikk min første boxer i 2005 og ble "hektet" på rasen. Vi har først og fremst våre hunder som 
familiemedlemmer, men trener litt lydighet, går litt på utstillinger og er mye ute i skogen. Nå er 
jeg den ene halvparten i et lite oppdrett: G & T - Hjertebo. Det første kullet fikk vi i 2008. Vi gjør 
hva vi kan for kun å avle på friske, rasetypiske individer. 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Hovedtillitsvalgt Handel og Kontor 10 år. Bystyret i Drammen 4 år, Teknisk Hovedutvalg 
Drammen 4 år, Husleienemda Drammen 4 år, Styret i Glittevannverket 4 år. 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Nei 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Forvalte rasen og klubbens vedtekter på en riktig måte. 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
 
Mental helse: 
Er negativ til dette forslaget, da det i følge RAS dokumentet kommer frem at det ikke er noe 
problem med den mentale helsen til Boxeren.  
 
Arvelig nyresvikt 
Det er viktig med åpenhet. Det er viktig med fakta og ikke synsing og mening.  
 
Kroniske problemer 
Kun friske individer i avl. 
 



	

	

Sissel Bjørnli 
Kandidat til: Vara til styret 
Nominert av: Catrine Andersen 
 
Formalia: 
Adresse: Høllondavegen 3118, 7213 Gåsbakken 
Telefon og epost: 92423690 
 

 

Om meg 
Jeg brenner for rasen, som den familie og brukshunden den er, for avl og oppdrett. I avl er mine 
prioriteringer MENTALITET, HELSE og EKSTERIØR i denne rekkefølgen. Jeg brenner også 
for at samarbeidet mellom klubb og oppdrettere skal bli godt igjen. 
 
Generell hundeerfaring 
Jeg har sammen med min mann hatt LaBoxro kennel siden i 2006. Vi har vårt 12 kull hjemme 
nå.Har hatt boxer sammenhengende fra 1997, men har også vokst opp med boxer i huset som 
barn. 
Er utdannet instruktør (NKK trinn 1) 
 
Erfaring med Boxer 
Den er impulsiv, leken, lærevillig og ikke minst sta og kreativ. Selv så har jeg gått aktivt lydighet 
(kl 3) og spor for aktivisering av mine hunder. Boxeren er i mine øyne en frisk og rask, kreativ og 
fantastisk rase med sine utfordringer på godt og vondt 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Sittet som styremedlem i lokal klubb fra2005-2011, leder i samme klubb fra 2011-2016. Sittet i 
valgkomiteen sentralt fra 2015-2016 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Jeg har vert med på det meste i regi av klubben i perioden 2004-2016, seminarer, kurs, aktiviteter, 
utstillinger, dugnader og konkuranser 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Paragraf 1-2 hvor helse er meget viktig for meg. Jeg synes dagens avelsregler er alt for slakke til 
at de er aksepterbare. Jeg vil ha inn mye av de gamle kravene og noen av de nye kravene som 
kom til i siste runde. Jeg vil derimot ikke ha krav om at det skal være en mentaltes på avls dyr 
men at det kan være en anbefaling. 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Jeg ønsker å jobbe for at klubben skal samles, ingen klubb er tjent med at hovedvekten av 
oppdrettere ikke tilknytter seg klubben. 
Klubb og oppdrettere MÅ jobbe sammen for at rasen skal vinne. Slik det er i dag er både klubb 
og oppdrettere tapere. 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
Slutte å fokusere så mye på det negative med rasen vår, uten at dette på noen som helst skal 



	

	

skules eller glemmes. Men i slike grupper som BUM og andre tilsvarende sider skal fokuseres på 
alle de gode egenskapene til rasen som faktisk kan være med på å friste folk hjemme i soffaen til 
og ta med sin hund ut på spor. agility eller lydighet ol. 
 
Mental helse: 
Jeg sier NEI til p ha dette som krav. MEN kommer til og fortsette og mentalteste egene dyr samt 
oppfordre valpekjøpere til og gjøre det samme. 
 
Arvelig nyresvikt 
Klubben bør fortsette og være meget våkene på dette temaet, jeg klarer ikke å skjønne at det 
finnes så mye som ett medlem i klubben som ikke vil komme til bunds i dette temaet. 
Jeg er meget posetiv til både Lingaas og Cattanach sine prosjekter å ønsker en DNA test meget 
velkommen. 
 
Kroniske problemer 
Selvfølgelig brukes ikke slike videre i avl. Det har jeg også vist ved fraskrivelse av flere for 
hunder hvo jeg da ikke bare har sakt fra med det dyret som sliter men hele kull og foreldredyr! 
 
 



	

	

Jane Øvereng 
Kandidat til: Vara til styret 
Nominert av: Hege Øvereng 
 
Formalia: 
Adresse: Fjellom 40, 1529 Moss 
Telefon og epost: 93232070, 
janeovereng@hotmail.com 
  

Om meg 
Jeg er ei hundegal jente fra Moss på 39 år, mamma til to tobeinte og en firebeint. Jeg er oppvokst 
med hunder og vet ikke om et liv uten en hund, fikk min første Boxer i 2004 og vet at jeg aldri 
kommer til å bytte ut rasen. 
Jeg jobber som kjøkkenselger, opptatt av interiør og hjem, men den største lidenskapen er hund. 
 
Generell hundeerfaring 
Oppvokst med Schæfer og Boston terrier, men fant tidlig ut av jeg ville ha Boxer. Har vært leder 
for en hundeklubb i mange år, sitter i styret i lokalavdelingen Østfold og er medlem av 
utstillingsrådet. Tenker, snakker og er aktiv med hund til alle døgnetstider. Syns det er spennende 
og interesant med kurs, seminarer og foredrag og prøver å få med meg det meste som NBK 
arrangerer. 
 
Erfaring med Boxer 
Lykken var stor da jeg ble Boxereier for 13 år siden, er på min andre Boxer nå og ser ikke bort 
ifra at det kommer flere Boxere inn i huset etter hvert. Har alltid vært aktiv med hund, liker å 
trene lydighet og konkurrerte med min forrige i LP. Gått mange kurs med hun jeg har nå, trener 
aktivt og syns det er flott at Boxeren er så allsidig og gjør det bra på så mange områder. Beste 
som fins er å ha det gøy med Boxeren sin, alt fra skogstur til utstilling. 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Jeg har siden 1997 jobbet som kjøkkenselger og sitter i styret i Øvereng Interiør - en 
familiedrevet kjøkkenbutikk. Har sittet i styret i Norsk Snowboxer klubb i 8 år, de siste 6 årene 
som leder. Sitter i dag som styremedlem i lokalavdelingen i Østfold, Norsk Boxer klubb. 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Jeg er styremedlem i NBK avd Østfold og sitter også i utstillingsrådet i klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Fremme positive aktiviteter med hund. 
Jeg ønsker å vise frem den flotte rasen vår på alle arenaer, vi har en allsidig brukshund og en 



	

	

fantastisk turvenn. Herlig å se flere og flere blir godkjente redningshunder, besøkshunder, 
søkshunder for veggdyr osv. Selv har jeg Elsa på snart 2 år som fungerer både som 
treningspartner, turkompis og familiehund. 
Jeg er ofte å se på NBK sine utstillinger fordi jeg syns utstilling er gøy og jeg liker det sosiale 
utenfor ringen, har ikke noe mål om en norsk champion da jeg har hvit Boxer, men syns det er 
viktig å gjøre plass til de hvite i ringen også. 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer. Jeg 
ønsker å jobbe for økt opplysninger om rasen gjennom kurs, seminarer og foredrag. Jeg liker 
uttrykket "Vi blir aldri utlærte." 
Jeg ønsker å være med å forvalte rasen videre for å få friske og rasetypiske hunder med gode 
bruksegenskaper og med mentalt stabilt gemytt som vi trenger i en hund som også skal fungere 
godt sammen med familien. 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
Man må spille på lag med oppdrettere, da jeg fikk min første Boxer i 2004 ble jeg automatisk 
meldt inn i klubben av oppdretter. Det burde være en stor fordel for både klubb, oppdretter og 
valpekjøper å være medlem i raseklubben. Her har vi en jobb å gjøre og jeg ønsker å være med å 
sette i gang en "vervekampanje".  Vi trenger ikke å være enige i alt, men vi trenger å lytte og 
respektere hverandre.  
Klubben er medlemmene, vi velger selv hvor aktive vi ønsker å være. Viktigheten med å være 
medlem er at da kan man påvirke klubbens arbeid og hvilken retning man ønsker at klubben skal 
gå. 
 
 
Mental helse: 
Meget positiv til forslaget. Jeg har testet mine hunder, ser på en MH-testing som nyttig fordi det 
gir meg informasjon om hva jeg har i andre enden av båndet. Om vi fikk større bredde av 
mentalbeskrivelser for Boxere ville vi også kunne si mye mer om hvordan det ligger an med rasen 
i Norge mentalt og vi ville vite det dersom vi har egenskaper hos hundene våre som går i feil 
retning i forhold til hva man ønsker for rasen, slik at det kunne forsøkes rettet opp før det utviklet 
seg til et problem. Et godt verktøy i avlsarbeidet. 
 
Arvelig nyresvikt 
Jeg støtter nyresvikt prosjektet til klubben og ønsker at klubben forsetter i de gode spor den har 
startet. Jeg ønsker å sitere Cecilie Strømstad, leder i NBK : Det er ingen skam å få valper med 
denne sykdommen, men jeg mener det er skammelig å holde det hemmelig – det eneste man 
oppnår med det er at flere boxere blir syke og dør. Det er ingen som tjener på det i lengden! 
 
Kroniske problemer 
Jeg tror ingen oppdrettere ønsker seg syke avkom, men jeg tror det finnes de som tar større 
sjanser enn andre. Det burde være en selvfølge at hunder med typiske allergiproblemer ikke 
engang blir vurdert som avlsmateriale.  
 



	

	

Lise B. Lein 
Kandidat til: Vara til styret 
Nominert av: Sissel Bjørnli 
 
Formalia: 
Adresse: Døsvikveien 49, 7140 Opphaug 
Telefon og epost: 95729798 magic.murris@gmail.com 
 

 
 
 

Bilde er ikke innsendt 

Om meg 
Navnet er Lise Bottengård Lein jeg er bosatt på Fosen i Sør-Trøndelag, og jeg har rundet 40 med 
et par år. 
 
Jeg vil jobbe for å få et inkluderende styre, og en klubb med en fremtid. Slik det er nå, med 
nesten alle seriøse oppdrettere på utsiden av klubben, er ikke klubben ei heler rasen tjent med. Jeg 
vil jobbe for å få inn oppdretterene igjen, og høste av deres erfaring i stede for å bare ture frem 
med det en manipulerende person i styret mener er det eneste rette. Jeg vil jobbe for å få opp 
øynene til folk igjen, få opp øyne og se hvilken fantastisk rase vi er i besittelse av, ikke slik den 
fremstilles i dag, som en sykelig skapning som knapt nok har livets rett. Ja boxeren har 
helseutfordringer, som alle raser til og med msk, MEN den er ikke slik den blir fremstilt nå, vi 
overfokuserer på sykdommer i den grad at folk som vurderer rasen rygger i avsky.  
 
Jeg ønsker en leder i klubben som brenner for rasen, ikke brenner rasen. 
 
Generell hundeerfaring 
Jeg har også sittet i styre i Orkdal Hundeklubb, en meget aktiv klubb innen både utstilling, 
lydighet og bruks. Har jobbet med utstillinger og valpeshow i begge klubbene. 
 
Selv trener jeg mine hunder i alt, men jeg konkurerer ikke. Viktigste for meg er at hundene koser 
seg med det vi gjør, og får litt variert trening. Bruker den lokale hundeklubbens bane flittig både 
til agility og lydighet, og har ofte fått spørsmålet om hvorfor jeg ikke konkurerer av tilskuere. 
Grunnen til det er at jeg koser meg med det jeg holder på med, og det gjør hundene også, men jeg 
har ikke nerver til å konkurere.  
 
Erfaring med Boxer 
Den første boxeren vår Ruska kom inn i mitt liv når jeg var 2-3 år gammel, og etter det har det 
kun vært en rase for meg. Jeg har nå hatt boxer i rundt 40 år, vi hadde valper på tispene når jeg 
var ungen, og selv driver jeg et lite oppdrett under kennel navnet Magic Murris.  
 
Jeg har sittet i styret i NBK lokalt og var meget aktiv i jobben for å få til en inkluderende og 
sosial klubb, noe jeg med stolthet ser tilbake på og ser vi fikk til. Avd Trøndelag blomstret videre 
etter jeg forsvant (flyttet langt ute på landet), og kan no smykke seg med både egen bane og 
klubbhus. 
 
 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 



	

	

var nestleder i NBK avd Trøndelag, og fikk sammens med Kjell Tiedeman en sovende klubb opp 
i live igjen. Styremedlem i Orkdal hundeklubb, en meget aktiv hundeklubb, både innen bruks og 
utstilling. 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
nestleder i NBK Trøndelag 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
ønsker og jobbe for og bevare og ivareta rasen vår. 
 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ønsker en bedre klubb med et styre som ikke kun tenker sykdom sykdom sykdom, og som sitter å 
svartmaler vår elskede rase som en forferdelig sykelig rase. Jeg har hatt rasen i 40 år, og er over 
hode ikke enig i styrets fremstilling av rasen vår. Til og med den store RAS undersøkelsen viste 
vell at rasen ikke var så sykelig som enkelte fremstiller den som :-( 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
en inkluderer i alle fall ikke folk via BUM, en værre smålig gruppe skal en jaggu lete lenge etter. 
Har du ikke hund fra rette oppdretteren der inne, kan du bare glemme "likes" og smilefjes. Folk er 
medlemmer av gruppa ja, men de med litt vett i pannen, skjønner at gruppa er "kjøpt og betalt"...  
Måten en får folk til å engasjere seg mer i klubben og boxeren generelt, er å ut og møte folket slik 
det ble gjort før, en må være imøtekomne og glade i folk slik som boxeren selv. Ser du en boxer i 
gata så stopp den, snakk med folket og inviter de på boxersamling. Vær ydmyk og hjelpsom 
 
Mental helse: 
NEI. se på RAS undersøkelsen en gang til, 90% er fornøyd med rasens mentale helse. Legg IKKE 
enda et krav på oss oppdrettere. VI lever i et langstrakt land, og ikke alle bor i oslogryta og har 
den samme muligheten til å ta tester hver helg. De norske mentaltestene er heller ingen garanti for 
en god mental helse. Det er oss oppdrettere sitt ansvar og avle på mentalt friske hunder, og er du 
usiker på hundene din sin mentale helse, så ta en test, men ikke sett den som krav. Skal du avle og 
ikke vet hvordan rasens mentalitet skal være, så vent til du kjenner rasen bedre, eller søk hjelp 
 
Arvelig nyresvikt 
mener klubben skal fortsette sitt samarbeid både med LIngaas og Cattanach, men nå må vi 
begynne og roe oss litt ned og ikke hause alle sykdommer opp så ille. JA det er tragisk, og vi bør 
jobbe videre med å finne en årsak/kur, men ikke overfokusere på det, folk som vurderer rasen 
rygger jo bakover i skrekk 
 
Kroniske problemer 
selvfølgerlig ikke 
 
 



	

	

Ørjan Moss 
Kandidat til: Valgkomite 
Nominert av: Valgkomiteen, Line Orlund 
 
Formalia: 
Adresse: Lyngvegen 6, 5101 Eidsvågneset 
Telefon og epost: 90801533, mossinvest@yahoo.no 
 

 

Om meg 
Jeg har vært styremedlem i hovedstyret i 1 år, og nestleder de siste 4 årene. 
Styremedlem i NBK avdeling Hordaland i 4 år, og leder i 5 år 
Medlem av brukshundrådet de siste 6 årene, 4 år som leder. 
Jeg har bred erfaring fra organisasjonsarbeid i hundeklubber og ledererfaring fra forsvarets 
hundetjeneste. I det sivile liv har jeg jobbet som daglig leder, styreformann og salgssjef de siste 
20 årene, jeg har også drevet egen virksomhet i mange år. 
Jeg har vært utstillingsleder på våre spesialutstillinger, og i tillegg har jeg vært prøveleder på de 
fleste av klubbens offisielle bruks, RIK og kåringsprøver. I 2013 ble jeg tildelt Norsk 
Boxerklubbs Hederstegn i sølv. 
Da jeg har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og bred kontaktflate i klubben mener jeg at jeg 
har den ballasten som må til for å finne fram til de riktige kandidatene til verv i klubben.  Det er 
viktig å finne kandidater som er villig til å jobbe sammen uavhengig av ståsted for det beste for 
rasen og klubben. 
 
 
Generell hundeerfaring 
Jeg fikk min første egne hund i 1981, og begynte å konkurrere med hund på midten av 80-tallet. 
Jeg er utdannet hundefører og instruktør fra Forsvarets Hundeskole, og har jobbet som militær 
hundeinstruktør på heltid i 5 år, i tillegg til 2,5 år som hundefører i FN-tjeneste i Libanon. Jeg er 
militær norgesmester for militære tjenestehunder, og jeg har vunnet mange internasjonale 
konkurranser innen tjenestehund. Jeg jobbet i mange år som troppsjef/utdanningsansvarlig i HV`s 
hundetjeneste. På begynnelsen av 2000 tallet gjennomgikk jeg og bestod forsvarets tester for 
militær tjenestehund med egen Boxer. 
Jeg er utdannet lydighet- og brukshund instruktør Trinn II og har gjennomført det meste av 
utdanningen til Trinn III. Er utdannet instruktør for militære tjenestehunder. 
Jeg har konkurrert på høyeste nivå i lydighet, bruks og på fuglehund prøver, samt hatt A-godkjent 
lavinehund. 
Jeg har bred erfaring innen utstilling. Mine hunder har hentet hjem mange Best In show titler 
gjennom årene. Mitt oppdrett har vunnet flere CACIT på bruksprøver, samt oppnådd 
brukschampionat. Jeg startet som oppdretter i 1992. 
 
 
 
 
 
Erfaring med Boxer 
Konkurrert i utstilling, brukshundprøver, kåringsprøver, RIK, lydighet, tjenestehund osv med 



	

	

Boxer. 
Jeg har hatt egen Boxer som tjenestehund i forsvaret.  
Jeg har vunnet årets bruksboxer RIK 2 ganger 
Årets oppdretter i Norsk Boxerklubb  
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Jeg har lang erfaring som leder fra forsvaret, og jeg har jobbet i det sivile som Avdelingsleder og 
Daglig Leder de siste15-20 årene. Eier og driver i dag 5 forskjellige selskaper. 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
9 år i styret i avdeling Hordaland, 5 år som leder. 
5 år i Hovedstyret, 4 år som nestleder 
6 år i Brukshundrådet, 4 år som leder 
 
Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 
Jeg ønsker å jobbe for å finne de beste kandidatene for klubben uavhengig av kandidatenes 
ståsted. Det er viktig å få valgt et kompetent styre med ulike erfaringer og kompetanse som kan 
jobbe sammen for det beste for klubben og rasen. Da jeg har lang erfaring fra klubben og drift av 
denne mener jeg at jeg har den kompetansen som skal til for å finne fram til riktige kandidater for 
klubben. 



	

	

Marius Falkevik 
Kandidat til: Vara til valgkomite 
Nominert av: Valgkomiteen 
 
Formalia: 
Adresse: Hatlasvingen Alle 12, 6016 Ålesund 
Telefon og epost: 97814829 
mariusfalkevik@gmail.com 
 

 

Om meg 
Jeg er en 31 år gammel snekker bosatt i Ålesund. Her bor jeg ilag med samboer, to barn og to 
hunder. Som du sikkert skjønner, skulle døgnet mitt hatt flere timer. I tillegg til min familie, har 
jeg en lidenskap for klatring og er veldig aktiv i den lokale klatreklubben. 
 
Generell hundeerfaring 
Har hatt blandingshund som levde i 18 år, så kom samboeren min inn i livet og ønsket seg boxer. 
Siden Mozart kom i hus har jeg blitt forelsket i rasen og vi har fått to fantastiske turkompiser jeg 
gleder meg til å ta med på fjellturer om sommeren. 
 
Erfaring med Boxer 
Vi fikk Mozart for snart 2 år siden og i år kom lille Pascal i hus. De har blitt gode venner med 
hverandre og oss tobente. Det er helt fantastisk hvor like de er oss mennesker, spesielt når de ikke 
får viljen sin. Av og til skulle man ønske de kunne prate! 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Sittende medlem av styret i Klatreklubben Ålesund med ansvar hovedsaklig for kurs, nettside og 
betalingsløsninger. Sitter og i styret til familiebedriften. 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Vara i valgkomiteen fra 2016 til Norsk Boxerklubb.  
 
Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 
Jeg ønsker å fortsette arbeidet med å nå ut til klubbens medlemmer og engasjere flere til å delta 
aktivt i klubben. Med deltagelse mener jeg til tillitsverv og å gi medlemmer påvirkningskraft i 
form av gode kandidater som ivaretar alle aspekter av klubbens virksomhet. 



	

	

Jan Vidar Bakker 
Kandidat til: Nestleder 
Nominert av: Marit Andersen 
 
Formalia: 
Adresse: Ikke besvart 
Telefon og epost: Ikke besvart, jvbakker@fibernett.net 
 

 
 
 

Bilde er ikke innsendt 

Om meg 
Ikke besvart 
 
Generell hundeerfaring 
Ikke besvart 
 
Erfaring med Boxer 
Ikke besvart 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Ikke besvart 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Ikke besvart  
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
Ikke besvart 
 
Mental helse: 
Ikke besvart 
 
Arvelig nyresvikt 
Ikke besvart  
 
Kroniske problemer 
Ikke besvart 
 

 

 



	

	

Kersti Winger 
Kandidat til: Nestleder 
Nominert av: Catrine Andersen, Sissel Bjørnli 
 
Formalia: 
Adresse: Ikke besvart 
Telefon og epost: Ikke besvart, noamgi@hotmail.com 
 

 
 
 

Bilde er ikke innsendt 

Om meg 
En liten presentasjon av meg selv: 
Jeg heter Kersti Winger,er en godt voksen dame, mor til 2 voksne barn og mormor til en skjønn 
gutt på 5 år. Jeg er utdannet sykepleier og adjunkt og har de siste 17 årene bodd på Hurum.  Like 
lenge har jeg vært den heldige eier av først en og siden flere boxere. 
Hunder av forskjellige raser, riesenschnauzer, scæfer, golden retriever, cavalier king charles 
spaniel  og dobermann og har vært i mitt liv siden barndommen, men nå er det kun boxer som 
gjelder. 
Jeg har blitt bedt om  stille til valg i NBK, og sier selvsagt JA til en slik forespørsel! Dette er ikke 
en lettvint beslutning, men jeg føler sterkt at det er viktig å ha med både aktive utstillere og 
oppdrettere i hovedstyret. Jeg er begge deler. Ved siden av oppdrett av et kull eller to i året, deltar 
jeg også på endel utstillinger både i inn og utland, og har stor glede av det. Enkelte av hundene 
fra Kennel Kronion har jo også opp gjennom årene gjort det relativt bra. 
Min personlige ønskedrøm er at vi som klubb kan enes om  dra lasset sammen, med rom for hvert 
enkelt medlem til  kunne bli både hørt og sett. 
Av erfaring fra arbeid i organisasjonen, har jeg sittet i hovedstyret i 2 år tidligere, og håper jeg 
også fremover  vil kunne bidra på en positiv måte til fremme for rasen  boxerens beste. 
Mine tanker ellers om boxeren og verden rundt finner du her: http://www.kennel--
kronion.com/389651868 Legger det ved som link da det er for langt for dette innlegget. 
 
Generell hundeerfaring 
Ikke besvart 
 
Erfaring med Boxer 
Ikke besvart 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Ikke besvart 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Ikke besvart  
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 



	

	

Ikke besvart 
 
Mental helse: 
Ikke besvart 
 
Arvelig nyresvikt 
Ikke besvart  
 
Kroniske problemer 
Ikke besvart 
 



	

	

Dag Glemminge 
Kandidat til: Nestleder 
Nominert av: Kersti Winger 
 
Formalia: 
Adresse: Ikke besvart 
Telefon og epost: Ikke besvart, daog@online.no 
 

 

Om meg 
Hei. Det står ingenting i valgkomiteens instruks om det skjemaet jeg har fått presenter,derfor får 
dere min personlige presentasjon her: 
Jeg har hatt boxer siden 1967,drevet et jevnlig oppdrett av boxer siden 1972 under kennelnavnet 
Determin. I oppdrettet mitt har jeg lagt vekt på avlsfaktorene  i  denne rekkefølge:gemytt,helse og 
eksteriør. En hund med gemyttfeil blir aldri en bra avlshund om den er aldri så bra 
ellers.Gemyttfeil er svært arvelig og man må slite med dette i generasjoner for å komme ut av det 
igjen.Heldigvis er dette ikke er noe stort problem i Norge da 90 % av boxereierne  er fornøyd 
med gemyttet på hundene sine.Helse  bygger på arv og mijøfaktorer ,de fleste i hundeverden som 
ellers i samfunnet er arvfiksert når det gjelder hundens helse og glemmer miljøfaktorene. 
Boxeren er en rasehund med sine spesielle egenskaper og utseende ,som det  er svært viktig å ta 
vare på etter standarden. 
Jeg har vært medlem av boxerklubben siden 1972 og har sittet i boxerklubbens styre og avlsråd 
tidligere. 
Jeg har arbeidet med menneskers og dyrs helse i 35 år,seineste oppdattering om mat og helse er 
hos Dr. Young i USA,han er  forøvrig kostholdsrådgiver hos president Obama. 
Sist men ikke minst må man være glad i dyr,dersom man skal ha hund. 
 
Generell hundeerfaring 
Ikke besvart 
 
Erfaring med Boxer 
Ikke besvart 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Ikke besvart 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Ikke besvart  
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
Ikke besvart 
 



	

	

 
  

Mental helse: 
Ikke besvart 
 
Arvelig nyresvikt 
Ikke besvart  
 
Kroniske problemer 
Ikke besvart 
 



	

	

Catrine Andersen 
Kandidat til: Styremedlem 
Nominert av: Sissel Bjørnli 
 
Formalia: 
Adresse: Ikke besvart 
Telefon og epost: Ikke besvart, catrine-a@hotmail.com 
 

 
 
 

Bilde er ikke innsendt 

Om meg 
Jeg er en dame på 30 år som er født og oppvokst med hund. Jeg bor i Mosjøen, der jeg driver 
gårdsbruk sammen med min samboer. Vi er produsenter av melk, storfekjøtt og har 
kombinertproduksjon av gris. I tillegg er vi én av nord-Norges største kornprodusenter. 
Mine foreldre driver gårdsbruk med sau. Jeg har alltid vært genuint intressert i dyr, med basis på 
avl og genetikk. 

Min "hundekarriere" startet tidlig med valg av en grå elghund ved navn Oskar, som jakthund 
hjemme på gården. Vi trente mye og han gikk opp som godkjent ettersøkshund. På gårdsbruk 
med sau, trengtes også Border collie. Med hunden som hjelper, ble sankearbeidet straks både 
enklere og mer interessant. Etter Oskar's endte karriere, falt valget på Jämthund ved navn Aika. 
Aika har også selvfølgelig gått gjennom sitt treningsprogram, og tatt sine jaktprøver. Aika er i 
dag 11 år, bor hos min far, og gikk senest 2016 på leting etter skadeskutt elg, med positivt 
resultat. 

Som 3-barnsmor med en travel hverdag på gård, startet søken etter en familievennlig rase som 
kunne brukes til alt, da falt valget fort på Boxer. Er i dag eier av to boxertisper. 

Jeg har siden jeg var 12, holdt mye på med hest, og har spesielt intressert meg for travsporten. 

Har selv avlet frem to varmblodstravere, og én av dem var i fjor én av de bedre 3-åringene i 
landet. Har sittet som nestleder og leder i travlaget her i mange år. 

Boxeren som rase er en fantastisk hund, med et hærlig gemytt. Jeg vil jobbe for å fremme 
boxeren som rase, for den fantastiske familiehunder den er! Boxeren egner seg til det meste, vil 
gjerne kalle den "poteten" av alle hunderasene. Uansett hvilken avl man driver med; sau, ku, gris, 
hest, hund...alt går ut på det samme, vi er ute etter de beste individene, for å avle gode, friske 
individ som blir gamle! Og får å nå målet, må man ha god kommunikasjon i miljøet, oppdrettere, 
klubb, kjøpere, må snakke med hverandre og ikke om hverandre 

 
Generell hundeerfaring 
Ikke besvart 
 
Erfaring med Boxer 
Ikke besvart 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 



	

	

 
  

Ikke besvart 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Ikke besvart  
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
Ikke besvart 
 
Mental helse: 
Ikke besvart 
 
Arvelig nyresvikt 
Ikke besvart  
 
Kroniske problemer 
Ikke besvart 
 



	

	

Steinar Skogbrott 
Kandidat til: Styremedlem 
Nominert av: Marit Andersen 
 
Formalia: 
Adresse: Ikke besvart 
Telefon og epost: Ikke besvart, bxteam@online.no 
 

 
 
 

Bilde er ikke innsendt 

Om meg 

 
 
Generell hundeerfaring 
Ikke besvart 
 
Erfaring med Boxer 
Ikke besvart 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Ikke besvart 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Ikke besvart  
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 



	

	

 
  

Ikke besvart 
 
Mental helse: 
Ikke besvart 
 
Arvelig nyresvikt 
Ikke besvart  
 
Kroniske problemer 
Ikke besvart 
 
 



	

	

Catrine Andersen 
Kandidat til: Vara til styret 
Nominert av: Kersti Winger 
 
Formalia: 
Adresse: Ikke besvart 
Telefon og epost: Ikke besvart 
 

 
 
 

Bilde er ikke innsendt 

Om meg 
Jeg er en dame på 30 år som er født og oppvokst med hund. Jeg bor i Mosjøen, der jeg driver gårdsbruk 
sammen med min samboer. Vi er produsenter av melk, storfekjøtt og har kombinertproduksjon av gris. I 
tillegg er vi én av nord-Norges største kornprodusenter. 
Mine foreldre driver gårdsbruk med sau. Jeg har alltid vært genuint intressert i dyr, med basis på avl og 
genetikk. 

Min "hundekarriere" startet tidlig med valg av en grå elghund ved navn Oskar, som jakthund hjemme på 
gården. Vi trente mye og han gikk opp som godkjent ettersøkshund. På gårdsbruk med sau, trengtes også 
Border collie. Med hunden som hjelper, ble sankearbeidet straks både enklere og mer interessant. Etter 
Oskar's endte karriere, falt valget på Jämthund ved navn Aika. Aika har også selvfølgelig gått gjennom 
sitt treningsprogram, og tatt sine jaktprøver. Aika er i dag 11 år, bor hos min far, og gikk senest 2016 på 
leting etter skadeskutt elg, med positivt resultat. 

Som 3-barnsmor med en travel hverdag på gård, startet søken etter en familievennlig rase som kunne 
brukes til alt, da falt valget fort på Boxer. Er i dag eier av to boxertisper. 

Jeg har siden jeg var 12, holdt mye på med hest, og har spesielt intressert meg for travsporten. 

Har selv avlet frem to varmblodstravere, og én av dem var i fjor én av de bedre 3-åringene i landet. Har 
sittet som nestleder og leder i travlaget her i mange år. 

Boxeren som rase er en fantastisk hund, med et hærlig gemytt. Jeg vil jobbe for å fremme boxeren som 
rase, for den fantastiske familiehunder den er! Boxeren egner seg til det meste, vil gjerne kalle den 
"poteten" av alle hunderasene. Uansett hvilken avl man driver med; sau, ku, gris, hest, hund...alt går ut på 
det samme, vi er ute etter de beste individene, for å avle gode, friske individ som blir gamle! Og får å nå 
målet, må man ha god kommunikasjon i miljøet, oppdrettere, klubb, kjøpere, må snakke med hverandre 
og ikke om hverandre 

 
Generell hundeerfaring 
Ikke besvart 
 
Erfaring med Boxer 
Ikke besvart 
 
Erfaring med styrearbeid og relevant yrkeserfaring: 
Ikke besvart 
 
Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb? 
Ikke besvart  



	

	

 
  

 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Formålsparagraf jeg ønsker å arbeide med i styret: 
Ikke besvart 
 
Hvordan vil du jobbe for boxeren i gata? 
Ikke besvart 
 
Mental helse: 
Ikke besvart 
 
Arvelig nyresvikt 
Ikke besvart  
 
Kroniske problemer 
Ikke besvart 
 



	

	

7.5 Oversikt over innkomne forslag 
Kandidat     Verv     Periode 
 
Forslag fra NBKs valgkomite 
Inger Beate Vongraven Dyrstad*  Nestleder    2 år 
Linda Acay     Styremedlem    2 år 
Ine Furulund     Varamedlem styret   1 år 
Markus Lunde     Varamedlem styret   1 år 
Ørjan Moss     Medlem valgkomité   2 år 
Marius Falkevik    Varamedlem valgkomité  1 år 
 
Forslag fra Catrine Andersen 
Kersti Winger     Nestleder    2 år 
Kjell-Harry Olausen    Styremedlem    2 år 
Sissel Bjørnli     Varamedlem styret   1 år 
 
Forslag fra Sissel Bjørnli 
Kersti Winger     Nestleder    2 år 
Catrine Andersen    Styremedlem    2 år 
Lise B. Lein     Varamedlem styret   1 år 
 
Forslag fra Kersti Winger 
Dag Glemminge    Nestleder    2 år 
Cathrine Myrland**    Styremedlem    2 år 
Catrine Andersen    Varamedlem styret   1 år 
 
Forslag fra Hege Øvereng 
Jane Øvereng     Varamedlem styret   1 år 
 
Forslag fra Marit Andersen 
Jan Vidar Bakker    Nestleder    2 år 
Steinar Skogbrott    Styremedlem    2 år 
Trine Larsen     Varamedlem styret   1 år 
 
Forslag fra Line Orlund 
Ørjan Moss     Medlem valgkomité   2 år 
 

*Valgkomiteens vara er erklært inhabil og har ikke deltatt i innstillingen av Inger Beate. 
** Kandidaten har valgt å trekke seg 
 
 
 

 



	

	

7.6 Forhåndsstemmeseddel og prosedyre 
 
Det kan kun stemmes på innkomne forslag (jfr. NBKs lover § 3-2a til h samt §3-4i) 
 
Nestleder  
(periode på 2 år, 1 kryss) 
 

Prosedyre for innsending av forhåndsstemme: 
 

1. Kryss av på kandidatene du ønsker å gi din 
stemme. Merk deg hvor mange kryss du 
kan sette på hvert verv, for mange kryss 
ugyldiggjøre stemmeseddelen din!  
 

2. Når stemmeseddelen din er utfyllt, legger 
du den i en umerket konvolutt. Denne 
limer du igjen. 
 

3. Legg den umerkede konvolutten i en ny 
konvolutt som addresseres til: 
 
Norsk Boxerklubb 
Postboks 518, Sentrum 
0105 Oslo 
 

4. Konvoluttens bakside merkes med “Valg 
2017 – Ditt navn”. 
 

Husstandsmedlemmer har stemmerett i likhet med 
fullverdige medlemmer, og må skrive ut 
stemmeseddel fra www.norskboxerklubb.no  
Sendes inn etter samme prosedyre. 
 
Forhåndsstemmer skal være klubben i hende 

senest onsdag 22.03.2017 

☐ Inger Beate Vongraven Dyrstad 
☐ Kersti Winger 
☐ Dag Glemminge 
☐ Jan Vidar Bakker 
Styremedlem  
(periode på 2 år, 1 kryss) 
 
☐Linda Acay 
☐Kjell-Harry Olausen 
☐Catrine Andersen 
☐Steinar Skogbrott 
 

Varamedlem til hovedstyret  
(periode på 1 år, 2 kryss) 
 
☐Ine Furulund 
☐Markus Lunde 
☐Sissel Bjørnli 
☐Lise B. Lein 
☐Jane Øvereng 
☐Catrine Andersen 
☐Trine Larsen 
 
Medlem valgkomite  
(periode på 2 år, 1 kryss) 
 
☐Ørjan Moss 

Vara Valgkomite  
(periode på 1 år, 1 kryss) 
 

 

☐Marius Falkevik 
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8 Orienteringssaker og forespørsler 
8.1 Uttalelse fra Marit og Knut Andersen, Dag Glemminge og Kjersti Winger 
Er det mulig å bruke de avlskrav som Norsk Boxerklubb har idag? Til stadighet blir kravene 
forandret uten at oppdretterne blir tatt med på råd. Har vi blitt en ordinær hundeklubb og 
ikke en raseklubb? I henhold til de gjeldende reglene kan vi nå bruke hunder i avl som er 
premiert på utstilling, uten at premiegrad er spesifisert. Det vil si at en hund som får 
premiegrad Sufficient (tidligere 3. premie) på utstilling kan brukes i avl. Det blir riktignok 
anbefalt at hunden får Good (en tidligere dårlig 2. premie). Hva blir neste gatemix? I de 54 
årene som jeg har vært medlem i NBK har vi tidligere bare godkjent very good (2AK) og da 
måtte motparten ha excellent (1AK). 
 
De fleste raseklubber har som minstekrav for å få anbefalt en paring at avlshunden har 
oppnådd very good eller excellent i åpen klasse. Hva er hovedgrunnen til at vi går på 
utstilling? Bortsett fra å få en premiering på vår hund er en av grunnene at vi skal finne gode 
rasetypiske hunder som vi skal kunne bruke i avl. NBK er satt til å ivareta rasen boxer i 
Norge. Er dette det beste avlsrådet kan? 
 
Hvorfor skal vi bruke hunder med sterke røntgengrader i avl? Når det gjelder spondylose 
ønsker avlsrådet at vi skal røntge hunden om igjen et år etter første avlesning. Er det noen 
som tror at resultatet blir bedre dersom hunden er blitt avlest med sterk grad første gang? 
Hvorfor ikke bruke hunder med HD D i avl? For her må man se på indeksen og resten av 
familien. De fleste oppdrettere vet at HD og spondylose ligger til rasen vår, og disse blir 
aldri helt borte. 
 
Veterinærene Marianne Langeland, som har tatt doktorgrad på spondylose på boxer, og 
Astrid Indrebø sier om og om igjen at man ikke må bruke hunder med sterk spondylose i 
avl. Gjelder ikke det som Marianne Langeland sier lenger? 
Også noe om de hvite boxerne: Ingen seriøs oppdretter bruker de hvite i avl!  
De fleste boxeroppdrettere holder seg til de gamle avlsrådreglene som er atskillig strengere 
enn dagens regler.  
 
Hvordan kan avlsrådet få et bedre samarbeide med oppdrettere i klubben? Styret må sørge 
for å ta med i avlsrådet oppdrettere med erfaring og evne til å samarbeid med medlemmene! 
Avlsrådets medlemmer må ikke være involvert i styret. 
 
Styrets kommentar: 
Styret viser til årsmelding fra avlsrådet, samt annen relevant informasjon i dette nummeret 
av Boxernytt.  
  
I tillegg har vi følgende bemerkninger i henhold til spondylose grad 3:  
Rådene fra NKKs helseavdeling er at man må se graden av spondylose i forhold til hundens 
alder, OG at boxere med grad 3 ved rutinerøntgen i ung alder ikke bør brukes i avl.  
  
Spondylose utvikler seg i hele hundens liv, og hvis man skal være sikker på å ikke bruke en 
hund med spondylose grad 3, kan man ikke bruke boxere i avl som er eldre enn 4 år (uten at 
de er røntget på nytt) fordi majoriteten av hannhundene og en stor del av tispene har grad 3 
da. Ref: Marianne Langelands doktoravhandling. Spondylosprosjektet som starter nå vil 
kunne vise oss om dette fremdeles gjelder. 
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Det er også viktig å være klar over at boxere med spondyloseavlesning fra Tyskland godt 
kan ha grad 3 bakerst i ryggen (L7/S1) og fremdeles ha status 0. Det betyr at det kan være 
hunden ville fått norsk avlesning grad 3. 
 

8.2 Nyresvikt på Boxer – JKD (Juvenile Kidney Disease) - Marit Andersen 
Det er ennå ikke utviklet en DNA test på boxer for å finne nedarvingen av sykdommen JKD. NKK 
anbefaler frem til en slik test foreligger: «Hvis nære slektninger av en hund med kjent arvelig 
sykdom brukes i avl, bør den pares med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen 
forekomst av tilsvarende sykdom.» 

Jeg synes at avlsrådet har vært fraværende med å gi opplysninger og råd til oppdrettere som vil 
planlegge sitt oppdrett i godt tid. Hannhundeiere og den vanlige boxeroppdretter vet heller ikke noe 
om denne sykdommen og forekomsten hos boxer. Jeg sier til avlsrådet: Snakk med oss og ikke om 
oss. Alle har vel lest artikler av professor Frode Lingaas om sykdommen. Blodprøver av eldre friske 
hunder sendes til Lingaas og det er positivt, og det bør boxereiere fortsette med. 

Men hva gjør vi nå for å forhindre at vi får nyresyke hunder? Gentesten har vi dessverre ennå ikke. 
Jeg vet at NBKs avlsråd har en liste over norske boxere som har gitt avkom med nyresykdom. Vi 
kaller disse hundene for kjente bærere. Hvorfor blir ikke den offentliggjort? Det finnes også en 
internasjonal nettside som flere land er med på, der boxere som har gitt nyresyke avkom er listet opp. 
Dere finner den på nettet www.boxerjkd.com. Her kan boxereiere og oppdrettere sjekke stamtavlen 
til sine hunder for å se om de har kjente bærere i stamtavlen på sin hund. Boxere som har gitt avkom 
med nyresykdom og derfor er kjente bærere av JKD, behøver selv ikke være syke. 

Jeg har selv god kontakt med Dr. genetiker Bruce Cattanach i England fordi jeg har sendt ham 
gentestsvabene da han skal prøve å finne en gentest. Jeg har for øvrig kjent Bruce Cattanach i 40 år. 
Han har forsøkt å fortelle meg litt om denne sykdommen, og den er ikke enkel, heller ganske 
vanskelig. 

Noen få råd er bedre enn ingen.  
Vi som drev oppdrett da vi fikk PA (Progressive Axonipathi) på boxer husker denne sykdommen 
godt. Vi hadde to ressisive gen som vi ikke måtte doble i 5 generasjoner. Vi klarte å utrydde denne 
fryktelige sykdommen takket være dr. Bruce Cattanach, og alle oppdrettere i Norge hjalp til. 

Cattanach sier at sykdommen JKD er ikke så enkel. Kanskje det ikke er et ressesivt (vikende) gen, 
men at noen hunder har det i i dominant form. Det vites ennå ikke.  

Tilbake til: Hva gjør vi nå?  

1. Jeg vil foreslå ikke å doble genet når man skal pare sin hund. Finnes det en kjent 
bærer i den ene familien, finn en partner som ikke har kjent bærer i sin familie. 

2. Ikke bruk kullsøsken til en bærer. 
3. Utavle er best, men pass på boxertypen. Vi skal jo også avle gode boxere. 

Er man som oppdretter restriktiv i valg av avlsdyr, kan man kanskje lykkes. Ingen kan klandres for 
om man får syke valper, bortsett fra når man bruker nære slektninger der man vet det finnes JKD i 
familien. Alle gjør vi så godt vi kan, og ingen vil ha syke dyr. 

Da jeg holdt på med arbeidet med å samle og sende svabere (spyttprøve av boxere for å finne en 
gentest) til England, så jeg stamtavlene til mange gamle boxere. De var 9-10-11-12-13 år gamle, og 
de var friske og sunne.  

Boxeren som rase er frisk og den blir gammel. Alle raser har sine sykdommer.  Ingen er perfekte. Og 
vi vil alle gjøre vårt for å at alle boxere skal være friske og kunne leve et langt og godt liv! 
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Jeg har hatt boxer i mer enn 50 år og har vært i klubbens avlsråd i 30. De siste årene som dets leder. 
Jeg er også æresmedlem i Norsk Boxerklubb  

 
Styrets kommentar: 
Vi viser til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, RAS dokumentet, Norsk Boxerklubbs 
strategi for bekjempelse av nyresvikt, veileder for oppdrettere og informasjon om 
kronisk nyresvikt som finnes på Norsk Boxerklubbs websider. Stamtavler for de norskfødte 
hundene med kronisk nyresvikt som er meldt inn til avlsrådet er også publisert. I tillegg til 
den informasjonen som finnes på websidene og i Boxernytt, har avlsrådet arrangert flere 
boxerseminar de siste årene der Kronisk Nyresvikt har vært belyst av flere fagfolk.  
 
Oppdrettere har gjentatte ganger blitt oppfordret til å kontakte avlsrådet før de gjør en 
kombinasjon for å få informasjon om hvilke hunder i avlsdyrenes stamtavler som har avkom 
med kronisk nyresvikt, dette er det kun et fåtall oppdrettere som har benyttet seg av. 
Avlsrådet har i tillegg kontaktet oppdrettere som har gjort risikable kombinasjoner og sågar 
frarådet kombinasjoner. Det er til syvende og sist oppdretter som er ansvarlig for de valg 
som gjøres, og som er ansvarlige for å innhente nødvendig informasjon før de tar sine valg. 
 

8.3 Forespørsel om gjennomgang av valg på leder i 2016 – Cathrine Andersen 
I forbindelse med valg på årsmøtet 2016 ønsker jeg at det på årsmøtet 2017, blir tatt 
gjennomgang av valg på dagens "leder", Cecilie Strømstad. 
 
Det står klart og tydelig i NKK's lovmal for klubber, at man på valg skal ha alminnelig flertall, 
dvs 50% + 1. 
 
Under valg 2016 var det avgitt totalt 274 stemmer, Cecilie Strømstad fikk 135 stemmer, og 
hadde med det, ikke alminnelig flertall. 
 
Medlemmene i NBK har krav på å ha en leder som er rett, demokratisk valgt, og som har 
flertallet av medlemmene med seg 
 
Styrets kommentar: 
Klubbens lover §3-1b sier klart at årsmøtet fatter sine vedtak ved alminnelig flertall. På dette 
årsmøtet valgte man å legge streng tolkning av alminnelig flertall til grunn, dvs. at 
kandidatene trengte halvparten +1 av de totalt 274 stemmene, altså 138 temmer. 
 
Det er korrekt at nåværende leder, Cecilie Strømstad ikke fikk dette antall stemmer i 1. 
valgrunde og dette ble tydelig opplyst i møte. Av denne grunn ble det, på oppfordring fra 
ordstyrer og tellekomiteens leder, bedt om at de 96 fremmøtte på årsmøte godkjente valget. 
Som det fremkommer av protokollen ble valget godkjent med mer enn 2/3 flertall. 
 
Styret anser følgelig at valget er godkjent. 

 

8.4 Arvc på Boxer i Norge – Sissel Bjørnli 
Jeg har hatt kjennskap til begrepet fra dobermann.. men har aldri hørt om det hos Boxer. Har 
også snakket med flere oppdrettere som har fortalt meg at det er et problem i USA og 
England men ikke i Norge 
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Arytmogene Høyre ventrikulære kardiomyopati (også kalt "Boxer kardiomyopati") er en 
hjertesykdom hovedsakelig av Boxer hunder, som resulterer i besvimelse (synkope), 
hjertesvikt og / eller plutselig død. Det er en sykdom i ventrikkelen, som er 
hovedpumpekammeret av hjertet. Den høyre ventrikkel påvirkes i hovedsak i de fleste 
tilfeller, men kan påvirke den høyre eller begge ventriklene i omtrent 10% av tilfellene. 
 
Artikkelen er hentet fra http://bigheartsfund.org 
 
Derimot har tydeligvis vår «leder» kjennskap til mye mer om dette. 
Faktisk så mye at hun går ut i grupper på face book og forteller at vi har et stigende problem 
av dette i Norge! Det eneste hun trenger er flere stamtavler for å kunne fordype seg mer i 
dette. 
 
Men HALLO er det ikke mye mye viktigere å sende slike beskjeder ut til oppdrettere og 
medlemmer enn å proklamere at vi har en ny helseutfordring til i Norge?? Om det er lite 
informasjon tilgjengelig er ikke det noen unnskyldning. Slik info kan være livbergende 
 
OM dette er et økende problem burde alle oppdrettere fått beskjed om dette og 
faktaopplysninger rundt sykdommene, så mye som mulig i allefall. Og da mener jeg alle 
oppdrettere uavhengig av at dem står på klubbens lister eller ikke. De oppdretterene som 
ikke står på klubbens liste er faktisk fortsatt medlemmer av klubben å alle medlemmer burde 
få denne informasjonen for å kunne ledet sin veterinær inn på rett spor dersom deres hund 
har et problem veterinæren ikke finner rett diagnose og behandling til. Og får å kunne lete 
etter også denne feilen i sitt og andres oppdrett ved tanke på videre avl! 
 

     
 
Styrets kommentar: 
I Boxernytt nr. 1 2017 har avlsrådet fått veterinær Liva Ihle Vatne til å skrive en artikkel om 
hjertemuskelsykdommer hos boxer for å informere medlemmene om at det har kommet 
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rapporter om flere tilfeller slik at eiere skal være obs på symptomer i et tidlig stadium. Eiere 
av foreldrene til de tilfellene som er rapportert inn til klubben, får skriftlig orientering fra 
avlsrådet om dette. 
 

8.5 Forespørsel om forhold avlsråd vs styret – Cathrine Andersen 
Hvilken kontrollinstans har norsk boxerklubb i forhold til avlsrådet's beslutninger, når flere av 
avlsrådet's medlemmer også sitter i styret? 
 
Styrets kommentarer: 
Avlsrådet er klubbens fagorgan for avl og helse, og er utnevnt av og underlagt hovedstyret. 
Avlsrådet har ingen selvstendig beslutningsmyndighet. 


