
Nyhetsbrev august 2015 
 

 
Sommerens boxerleir er vel overstått og vi nærmer oss en spennende og travel hunde-
høst. 
 
Kurs i regi av lokalavdelingen starter 13. august 
Det nærmer seg skolestart og dermed også oppstart for våre kurs denne høsten. Vi har 
flere NKK instruktører tilknyttet lokalavdelingen og vi er derfor ganske sikre på at vi 
skal få plass til alle som ønsker. Foreløpig er det satt opp valp- og unghundkurs , kurs i 
hverdagslydighet og kurs i brukslydighet. Alle kursene starter med teori uten hund 
torsdag 13.august kl. 18.00. Sted kommer senere. Kursene går på mandager og torsdager 
tilsammen 10 ganger av 1,5 time. Pris for kurset er kr. 1200,- for medlemmer og kr 
1500,- for ikke medlemmer av Boxerklubben. Påmelding og eventuelle spørsmål kan 
stilles til ingrid.tomulevski@getmail.no 
 
 
Dugnad ifm. Europavinnerutstillingen 4.-6. september 
I flere år har lokalavdelingen hatt ansvar for opprydding etter hundene på Dogs4all på 
Lillestrøm. Gjengen som bidrar går under navnet ”bøtteballetten” . Dette er den viktigste 
inntektskilden til lokalavdelingen og vi er avhengige av at medlemmer stiller opp på 
dugnad. Vi jobber fra 07.30 til ca 18.30 hver av de tre dagene Europavinnerutstillingen 
varer. Kan du hjelpe oss en eller flere dager – eller bare noen timer, ville vi sette stor pris 
på det. Ta kontakt med oss på boxeroa@hotmail.com. Alle som deltar på dugnad for Oslo 
og Akershus får verdipoeng for sin innsats (også de som ikke tilhører lokalavdelingen). 
Verdipoengene kan benyttes til handling i lokalavdelingens klubbshop, som delbetaling 
på kurs eller som delbetaling av boxerleiren 2016.  Norsk boxerklubb arrangerer også 
spesialutstilling fredag 4. september. Vi oppfordrer alle medlemmer til å melde seg på 
denne. Siste påmeldingsfrist er 3. august.  
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Spor kl. D – søndag 20. september 
Lokalavdelingen arrangerer spor Kl. D søndag 20. september. Påmeldingsfristen til 
denne prøven er 31. august. Dersom det er flere påmeldte enn det er plass til på prøven, 
vil det bli trukket hvem som får delt. Trekningen vil foregå helt i begynnelsen av 
september. Spor kl. D består av en lydighetsdel og en spordel. Dersom du trenger hjelp 
til å trene mot prøven anbefaler vi at du melder det på kurs i dette med oppstart 13. 
august.  
 
Boxerleir 2016 
I år var vi 41 ekvipasjer med totalt nærmere 60 personer som deltok på boxerleiren i 
slutten av juni. Vi har åpnet for påmelding til leiren i 2016 og tar også imot ønsker om 
kurs. Forutsatt minimum tre ekvipasjer vil vi forsøke å sette opp kurs etter ønske. Leiren 
vil i 2016 arrangeres 24.-27.  juni. Man har sett på alternative steder å arrangere leiren, 
men har landet på at den også i 2016 vil bli gjennomført på Morokulien. Alternativt 
leirområde hadde ikke kapasitet til å ta imot en så stor gruppe som vi er hvert år og blir 
derfor først bli med i vurdering av leirsted i 2017. Det positive er at vi er lovt at nytt 
sanitæranlegg vil stå ferdig på Morokulien før vi skal ha leiren neste år. Både påmelding 
og kursønske er foreløpig, endelig bekreftelse av både kurs og deltakelse vil være i mars 
2016 når endelig kursplan foreligger.  
 
 
Temamøte om brukshundsport lørdag 28.november 
Er stolte av å kunne invitere til temamøte om brukshundsport og mentaltester. Vi har 
invitert Maj-Britt Iden som er en autoritet på dette området. Iden holder til i Bergen, 
men har sagt seg villig til å komme for å delta på en dagsamling i regi av lokalavdelingen. 
Tidspunkt og sted vil vi komme tilbake til, men hold av datoen allerede nå. 
 
Fra valgkomiteen 
Lokalavdelingen i Oslo og Akershus skal ha årsmøte med valg av styre denne høsten. På 
valg i år er nestleder (for to år), to styremedlemmer og to varamedlemmer på valg. I 
tillegg skal det velges en valgkomité på tre personer. Leder, ett styremedlem og kasserer 
ble valgt for to år i 2014. Lokalavdelingen har også flere komitelederverv som skal 
besettes og hører gjerne fra deg dersom du kan tenke deg å bidra innen et bestemt 
område. Dersom du vil stille til valg eller har tips om noen vi bør henvende oss til, er det 
fint hvis du kontakter valgkomiteen (Line Orlund) lineorlund@hotmail.com eller Helge 
Fjeld (helgfj@online.no).  
  
Ikke glem at du kan støtte lokalavdelingen ved å gi oss din Grasrotandel hvis du spiller 
hos Norsk Tipping. Gi beskjed om at du vil at din grasrotandel skal gå til Norsk 
Boxerklubb, Oslo og Akershus neste gang du spiller, så bidrar du til at vi får midler til å 
drive positive aktiviteter for medlemmene.   
 
Velkommen til våre aktiviteter og kontakt oss gjerne på boxeroa@hotmail.com. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret i Norsk Boxerklubb, Oslo og Akershus 
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