
Årsberetning NBK, Oslo og Akershus 2014 
 
Denne styreperioden har følgende personer sittet i styret: 
 

Leder:  Line Orlund – trakk seg 18. august 
Nestleder: Nina Winger Sørum – rykket opp som leder 18. august 

 Medlemmer: Ingunn Terjesen  
   Ingrid Tomulevski  
   Aleksander Nymo  
 Varamedl.: Lovisa Plötz  
   Thomas Andersen  
 
Styret i avdelingen har hatt 5 styremøter siden forrige årsmøte, i tillegg har det 
vært mye kontakt via mail.   
 
20. november 2014 (årsmøtedato) har avdelingen 239 betalende medlemmer i 
henhold til medlemsregisteret.  Dette innebærer en nedgang på 10 medlemmer 
fra samme tid i 2013. 
 
Arrangementer 2013/2014: 
 

 5 mandagstreninger  

 NBK Oslo og Akershus stilte med stand, på vegne av hovedklubben, på 
Dogs4all.  

 Dugnadsjobbing Dogs4all sammen med lokalavdelingen i Østfold.  

 Tre introduksjonskvelder for nye og fremtidige boxereiere.  

 Tre grunnkurs hverdagslydighet /valp/unghundkurs 

 To brukslydighetskurs  
 
Lokalavdelingen valgte å si opp avtalen om leie av klubbhus på Skraperudtjern. 
Leieforholdet ble avsluttet i mai 2014. Grunnen til oppsigelsen var at stedet ble 
lite brukt. Dette var i hovedsak pga. av stedet var friområde for hund og at det lå 
litt for langt unna bilvei. 
 
Høsten 2014 inngikk lokalavdelingen en avtale om leie av hall for 
innendørstrening vinteren 2014/2015.  
 
Lokalavdelingen arrangerte sin 6. boxerleir på Morokulien i månedsskiftet 
juni/juli. 33 boxere deltok på kurs på leiren (i tillegg var noen med som hund nr. 
2).  Det var ca 50 eiere som deltok. Det deltok ekvipasjer fra åtte 
lokalavdelinger/kontaktområder på leiren.  
 
NBK, Oslo og Akershus har egne nettsider som det ligger link til fra nettsidene til 
Norsk Boxerklubb. I 2014 valgte vi å flytte domenet til NSF for å sikre support på 
sidene. Dette har en årlig kostnad tilsvarende omtrent det vi betalte for klubbhytta 
(ca. 10 000). Lokalavdelingen har også en facebookside som benyttes til å spre 



informasjon. Vi har tenkt at denne til en viss grad har erstattet mailutsending, 
men dette ser vi at vi må vurdere å endre – FB er ikke like effektivt for å nå 
mange som å sende mail. 
 
Regnskap for NBK avd. Oslo  og Akershus 1. november 2013 -  31. oktober 2014 
er lagt ut på klubbens nettsider. Avdelingen har valgt å ha avvikende 
regnskapsår jfr. anbefaling fra hovedstyret, dette for at vårt årsmøte skal rekke å 
godkjenne regnskapet før det oversendes hovedstyret. Lokalavdelingen i Oslo og 
Akershus har en solid økonomi. Regnskapet for 2013/14 viser ett overskudd på 
rett i underkant av  kroner.  
 
Oslo 20. oktober 2014  
Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus 
 


