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Norsk Boxerklubb ser at AHF har holdt en temakveld om boxer, og at denne har resultert i et 
"vedtak" om at norske dommere skal gi hvite boxere graden 0 på utstilling.  
 
Det er svært uheldig at AHF tar opp denne diskusjonen uten å informere eller involvere NBK. 
Dette er noe som direkte angår måten rasen forvaltes på i Norge, og det er NBK som er tildelt 
raseforvaltningsansvaret for boxer.  
 
I RAS for boxer er det angitt som en konkret målsetning at vi skal øke andelen boxere som 
brukes i avl. Det var en av de viktigste grunnene til at vi søkte NKK – og fikk aksept for - å 
fjerne avlssperren på boxere med mer enn 1/3 hvitt. Denne gruppen utgjør 20-25% av rasens 
totale populasjon. Ved å gå inn for å diskvalifisere boxere med mer enn 1/3 hvitt, motarbeider 
AHF raseklubbens avlspolitikk og raseforvaltning. Det ser vi på som svært alvorlig. 

 
 
Mer enn 1/3 hvitt er IKKE angitt som en diskvalifiserende feil i FCIs standard for boxer. Det 
er derfor åpenbart at dette er basert på den historiske tolkningen 

 Det er viktig å ha klart for seg at dette er nettopp det: en subjektiv tolkning 
og beskrivelse av historien. Det er ikke noe grunnlag for å si at denne tolkningen finner 
generell støtte i den europieske boxerverdenen anno 2017, eller at den moderne FCI-
standarden underbygger den. Det å si at mer enn 1/3 hvitt er en diskvalifiserende feil, er 
derfor en helt subjektiv oppfatning.  
 
Siden den tyske boxerklubben nevnes, er det viktig å være klar over at det her er snakk om 
oppfatningene til den nåværende politiske ledelsen i klubben. Det er bare få år siden den 
daværende ledelsen i klubben gikk inn for å gjøre boxere med mer enn 1/3 hvitt likeverdige 
med røde og tigrede, og det var bare formaliteter hos VDH som gjorde at endringen ikke ble 
et faktum. Begrunnelsen var at man anså at ingen av grunnene for som gjorde at man i sin tid 
forbød hvite boxere (å få kvalifisert rasen som politi- og militærhunder på 20-tallet) var 
gyldige i dag, og det er NBK enig i. De som er interessert i dette kan lese 
bakgrunnsdokumentene som ble oversendt NKK ifb med saken om å få opphevet avlssperren 
på hvite boxere – lenke). 
 
I løpet av de siste to-tre årene er det flere boxere med mer enn 1/3 hvitt som er blitt stilt ut, og 
majoriteten av premieringer har vært forskjellig fra 0 på utstilling. Det er også flere som har 
fått gode graderinger som VG og Exc
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 er dette IKKE fra dommere som mangler spesialkompetanse 
på rasen. Majoriteten av disse dommerene er boxerspesialister og oppdrettere fra FCI land, 
majoriteten av dem fra det kontinentale Europa. Det er verdt å merke seg at den første 
dommeren som ga Exc til en boxer med mer enn 1/3 hvitt var en av de mest erfarne 
dommerne fra den tyske boxerklubben.  
 
Det er lite tillitsvekkende når AHF går inn for at samtlige norske dommere skal diskvalifisere 
alle hvite boxere med henvisning til standarden, når standarden ikke sier at man må 
diskvalifisere hvite. Uansett hvordan man snur og vender på det, er dette opp til hver enkelt 
dommers tolkning og vurdering av feil og fortrinn mot hverandre. 
 
NBK arrangerer flere spesialutstillinger rundt om i landet i løpet av et år, og klubbens politikk 
er at det er hver enkelt lokalavdeling som skal velge sine dommere. Klubbens sentrale organer 
kommer til å fraråde avdelingene å invitere dommere som vi vet er med på en kollektiv 
forhåndsdiskvalifisering av boxere med mer enn 1/3 hvitt basert på enkeltpersoners subjektive 
meninger. Vi vil anbefale at det inviteres dommere som dømmer etter standarden, der mer enn 
1/3 hvitt angis som en feil uten å si noe om hvor alvorlig feilen er, og som dømmer hver hund 
helhetlig og uavhengig der og da. Vi minner om ordlyden i NKKs etiske retningslinjer for 
dommere: "Hunden skal bedømmes slik den fremstår i ringen der og da, uten at hensyn tas til 
tidligere premieringer eller annen kunnskap dommeren måtte ha om den. Dommeren plikter 
alltid å ha fokus på sunnhet og funksjon under bedømmelsen, og lojalt følge de 
pålegg/instrukser som gjelder i denne forbindelse, deriblant Rasespesifikke 
Dommeranvisninger." 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Boxerklubb 
Ved Hovedstyret, Utstillingsrådet og Avlsrådet 
 
 
Vedlegg: 
 
Norsk Boxerklubbs merknader vedrørende feil i FCI standard 144 for Boxer som brev til 
norske eksteriørdommere autorisert til å dømme boxer. 




