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2013

4.1 Gamle årsmøtevedtak- oppfølgingssak fra 2011

2008 sak 1: Utstillingskritikker publiseres på NBKs hjemmeside f.o.m. 2013.

2008 sak 2: Innsendte lydighets og bruksresultater publiseres på NBKs hjemmeside.

2011 sak 1: Stillingen i Årets Utstillingsboxer kunngjøres i hvert nr. av Boxernytt.

Forslag til vedtak: Dette ble tatt til etterretning.

4.2 Forslag: Kriterier for å stå på klubbens oppdretterliste.

Vedtak: Saken ble utsatt. (Nye retningslinjer vedtatt pkt. 4.2 2015)

4.3 Klubbens lover §3-3b fikk tilføyelsen:» og på klubbens hjemmesider»

Vedtak: Forslaget vedtatt. (Ny lovmal vedtatt pkt. 4.1 2018)

4.4 Forslag angående RAS

Vedtak: Saken behandles i sammenheng med 4.6. Forslaget trukket.

4.5 Forslag om endring av støtte til lokalavdelinger:

Innslagspunktet og summer for støtte til lokalavdelingen endres jfr. tabellen nedenfor:

0-49 medlemmer – kr 3.000

50-74 medlemmer – kr 4.000

75-99 medlemmer – kr 5.000

100-300 medlemmer – kr 6.000

Over 300 medlemmer – kr 7.000

Det er fortsatt mulig å søke om ekstra støtte. Kontaktområdene her mulighet til å søke og
må da levere regnskap for innvilget beløp.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. (Nytt vedtak om regler for støtte pkt. 4.5 2018)

4.6 Forslag til vedtak.

1. Den vedlagte planen for oppfølging av helse og adferdsundersøkelsen legges til grunn for
klubbens videre arbeid. Arbeidet med ny Rasespesifikk avlsstrategi og nye retningslinjer for
avl og oppdrett ses i sammenheng og ferdigstilles i løpet av 2013.

Tilleggsforslag: 2 I forhold til planen det vises til i punkt 1 (som står i BN nr. 1-2013), ble det
presisert at årsmøtet ønsket at klubbens oppdrettere ble invitert til et weekendseminar for
å diskutere RAS og retningslinjer for avl og oppdrett.
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3. RAS, inklusive de nye retningslinjene for avl og oppdrett skal sendes ut på høring til
klubbens lokalavdelinger og oppdrettere.

4.De avsettes 20 000 kroner fra klubbens avsetning til helsefond som disponeres til
oppfølging av funn fra helseundersøkelsen. Pengene skal fortrinnsvis brukes på prosjekter i
samarbeid med Norges Veterinærhøyskole.

Vedtak: Alle fire forslagene ble enstemmig vedtatt.

4.7 Forslag til vedtak: Norsk Boxerklubb omdefinerer 85000 av avsetning til hyttefond til
avsetning til et kompetansefond. Fra dette fondet kan klubbens tillitsvalgte og godkjente
oppdrettere søke om å få dekket inntil 50% av kursavgiften til individuelle
kompetansehevende tiltak i regi av NKK (for eksempel Oppdretterskolen, kynologikurs, ulike
temakurs, instruktørkurs el.) eller NBK (raseseminar el). Dekking av kompetansehevende
kurs for klubbens tillitsvalgte som er relevante for det verv den enkelte tillitsvalgte innehar i
klubben kan fortsatt dekkes i sin helhet dersom styret finner dette hensiktsmessig (for
eksempel avlsrådskurs for avlsrådets medlemmer). Søknad om støtte til kurs og andre
kompetansehevende tiltak i regi av NKK eller NBK sendes hovedstyret som behandler hver
søknad individuelt.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag: Styret kan også bruke av midlene til å støtte arrangementer i regi av NBK.
Det skal leveres oversikt over bruk av opplæringsfondet som en del av årsmeldingen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4.8 Forslag: Ny §3-3b Styret skal innkalle til årsmøte med minst 3 ukers varsel. Innkallingen
kan skje enten med post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Ny §3-2f Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 4 dager før årsmøtet.

Vedtak: Forslagene enstemmig vedtatt. (Ny lovmal pkt. 4.1 2018)

4.9 Forslag: Ny §4-2d Protokollen skal være tilgjengelig for medlemmer og NKK. Den
offentliggjøres på klubbens hjemmeside.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. (Ny lovmal pkt. 4.1 2018)

4.10 Retningslinjer for valgkomiteen

Vedtak: Forslaget trukket. (Retningslinjer for valgkomiteen vedtatt pkt. 4.9 2014)

http://oppdrettere.4.De
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2014

4.1 Forslag: Referat fra årsmøtene skal publiseres både i Boxernytt og på nettsidene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4.2 Forslag om kriterier for å stå på oppdretterlisten. Forslag om å utsette saken.

Vedtak: Saken ble i sin helhet utsatt til neste år. (Kriterier vedtatt pkt. 4.2 2015)

4.3 Forslag til vedtak: Innføre avlssperre på matadorhanner.

Vedtak: Forslaget falt. (Avlssperre vedtatt pkt. 4.3 2017)

4.4 Forslag om å innføre registreringsrestriksjoner for boxer i forhold til spondylose

Vedtak: Saken ble trukket.

4.5 Spørsmål om midler til Kristin Halle.

Vedtak: Saken tas til orientering.

4.6 Forslag: Dekke utgifter til representant i styret i Atibox.

Vedtak: Forslaget falt.

4.7 Forslag: Verv i klubbens hovedstyre. Et hovedstyremedlem kan ikke samtidig ha verv i en
avdeling eller kontaktområde.

Vedtak: Forslaget falt.

4.8 Forslag: Retningslinjer avl og oppdrett.

Vedtak: Forslaget trukket.

4.9 Forslag: Retningslinjer for valgkomiteen Valgkomiteens medlemmer velges på Norsk
Boxerklubbs årsmøte, jfr. NBKs lover § 5

1.Disse retningslinjene må leses sammen med klubbens lover.
Oppgave
Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til de verv som det etter NBKs
lover tilligger årsmøtet å velge. Valgkomiteen skal bidra til engasjement rundt det å stille til
valg i Norsk Boxerklubb og skal aktivt oppfordre medlemmer til å fremme kandidater.
Valgkomiteen skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for
samarbeid, samt evne å ivareta alle deler av Norsk Boxerklubbs interesser jfr. klubbens
formål (§ 1-2).
Valgkomiteen skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i Norsk Boxerklubb
og være kjent med hvilken kompetanse det er behov for.

1. Vedtaksmuligheter
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a) Valgkomiteen skal tilstrebe å komme med en enstemmig innstilling.

b) Lykkes ikke valgkomiteen å oppfylle punkt 1a, må delt innstilling aksepteres.

2. Saksbehandling
Komiteen skal til enhver tid følge NBKs gjeldende lover og følgende saksbehandlingsregler:
a) Valgkomiteens leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid og innkalle til møter
ved behov eller dersom ett av de øvrige medlemmer krever det.

b) Valgkomiteens leder skal innkalle komiteen til et første møte innen utgangen av august.

c) Valgkomiteen bør årlig ha møte eller annen kontakt med leder av styret. På dette
møtet skal bl.a. frister avklares slik at valgkomiteens innstilling kommer med som en del av
årsmøtepapirene innen frister som fremkommer av klubbens lover. Det skal skrives
protokoll fra møtet.
d) Valgkomiteen skal avklare med alle som innstilles, at de er villig til å ta verv.

e) Valgkomiteen skal informere alle kandidater, også kandidater fra innkomne forslag, om
instrukser og arbeidsvilkår for styrearbeid. Kandidater skal opplyses om møtefrekvens og
hvilke arrangementer styret har ansvar for. Valgkomiteen skal sørge for at kandidater som
stiller til valg får klubbens håndbok.
f) Valgkomiteen skal etterspørre hunde CV (ikke kun boxererfaring) på alle foreslåtte
kandidater, også for de innkomne foreslåtte.

g) Innsendte forslag til kandidater, samt valgkomiteens innstilling, skal sendes til ansvarlig
for sammensetting av årsmøtepapirer innen de frister som er avtalt (se punkt c).

h) Hvert enkelt medlem av valgkomiteen må selv vurdere sin habilitet. Ved tvil avgjøres
eventuell inhabilitet av komiteens øvrige medlemmer, inkludert varamedlem.
i) Saksbehandlingen skjer enten skriftlig, pr. epost, konferansetelefon eller ved møter.
Leder avgjør behandlingsform.
3. Kommunikasjon

a) Valgkomiteen skal kunngjøre hvilke verv som skal besettes senest 10 uker før det
innkalles til årsmøte (dvs. i BN. Nummer 3)
b) Valgkomiteen skal kunngjøre hvordan de vil ha inn forslag på kandidater og har en
veiledningsfunksjon overfor forslagsstiller i forhold til formelle krav til utforming og innhold
av forslaget.
c) Valgkomiteen bestemmer selv hvordan den vil kommunisere med medlemmene og
foreslåtte kandidater ut over det som er særskilt bestemt.
d) Valgkomiteen legger frem rapport om komiteens virksomhet i løpet av året, ved
årsmøtestart. Komiteen bør i sin rapport til årsmøtet omtale utfordringer og komme
med konkrete forslag til endringer overfor årsmøtet innen komiteens saksområde.

e) Valgkomiteen leverer sin innstilling for alle valg som skal velges, innen frister som
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forøvrig gjelder for årsmøtepapirer. Innstilling sendes hovedstyret eller den hovedstyret har
utpekt som ansvarlig for å sette opp årsmøtepapirene.
f) Valgkomiteen skal med sin innstilling legge ved en presentasjon av kandidatene,
fortrinnsvis med bilde i BN. Redaktør av NB kan velge å bruke hele eller deler av
presentasjonen i BN hele presentasjonen skal legges ut på nettsidene.
g) Til valgkomiteens innstilling skal også følge en oversikt over samtlige rettidige
innkomne forslag fra alle forslagsberettigede. Forslagsstillers navn skal fremkomme,
samt om valgkomiteen ønsker å stille seg bak noen av de innkomne forslagene.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.10 Forslag: Tilleggskrav for å bli N UCH. Et av certene må vinnes på NKK utstilling eller NBK
Årsvinner.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.11 Forslag: Poeng for årets utstillingsboxer regnes ut fra hvor mange boxere som deltar på
utstillingen i henhold til deltagerantallet fra dogweb, ikke fra antall påmeldte slik det er i
dag.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

2015

4.1 Forslag: Kontingenten økes ikke.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.2 Forslag om retningslinjer for å stå på klubbens oppdretterliste:

1.Oppdretter må være medlem av Norsk Boxerklubb jfr. Kap 2 i klubbens lover

2.Klubbens oppdretterliste deles i en liste med oppdrettere som har hatt kull siste 5 år. Det
kan i tillegg være en liste over passive oppdrettere der medlemmer som har hatt kull tidligere
oppføres.

3.Oppdretter må melde inn alle kull til Norsk Boxerklubb.

4.Oppdretter må følge klubbens retningslinjer for avl og oppdrett.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.3 Forslag: Endringer i klubbens statuetter for utstilling

Nedenstående vandrepokaler er utgått:
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1. Utenlandsk eid boxer som oppnår N UCH
2. Rognerud's kennel vandrepokal I
3. Kennel Wunderboxer vandrepokal
4. Zeebedee's minnepris, donator Kennel Larun
5. Svenska Boxerklubbens vandrepris
6. Wunderboxer vandrepokal til beste unghundtispe
7. Wunderboxer vandrepokal til beste unghund hann
8. Rognrerud's vandrepokal til beste juniortispe
9. Rognrerud's vandrepokal til beste juniorhann
10.Kennel Rolita's minnepokal

Rognerud's kennel vandrepokal beholdes

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4.4 Forslag: Styret og avlsrådet ber årsmøtet om innspill i forhold til matadoravl.
Vedtak: Innspillene fra årsmøtet tas til etterretning. (Avlssperre vedtatt pkt. 4.3 2017)

4.5 Statutter for klubbens fond: Hyttefondet og kompetansefondet: NBK's hovedstyre kan
bestemme hvordan det skal forvaltes.

Vedtak: Knut Persen vil fremsette forslag til endringer. (Endringer vedtatt pkt. 4.6 2016)

4.6 Forslag: Klubben tar inn i lovene under §3-4 i fjerde strekpunkt: Benkeforslag er ikke
tillatt med
tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært
fremmet på vanlig måte.
Vedtak: Forslaget falt.

4.7 Forslag: Endringer i reglene for årets utstillingsboxer. Er antall hunder 61 eller flere
multipliseres poengsum med 4 osv. oppover. Videre strykes setningen» Max poengsum på
utstilling blir 21 poeng»

Forslaget falt.

Forslag: BIM og BIR skal telle likt uansett antall møtende boxere for å øke interessen for å
stille mer i utkanten. Poengskalaen på utstillinger blir derfor gjeldende fra 1.1.2016:

BIR 10
BIM 7
2BHK/BTK 4
3BHK/BTK 3
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4BHK/BTK 2
CK 1

Vedtak: Forslaget vedtatt. Gjeldende fra 01.01.2016.

4.8 Forslag: Medlemmer har fulle rettigheter i klubben, herunder både som forslagsstiller og
som valgbare kandidater i perioden fra årsskiftet til ordinær betalingsfrist for kontingent
(p.t. 31. januar)
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4.9 Forslag: Årsmøtet bør legges på den ukedagen der det er sannsynlig at flest mulig av
klubbens utenbys medlemmer får anledning til å delta. Vedtak om tidspunkt for årsmøtet
gjøres av styret senest 31.11. året før møtet avholdes.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.10 Forslag: Styreleder og kasserer i Norsk Boxerklubb har rettigheter som prokurister i
Norsk Boxerklubb.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4.11 Forslag: Dato for medlemstall som legges til grunn for utbetaling av støtte til
lokalavdelingene flyttes fra 1. mars det året støtten utbetales til 31.12 året før støtten
utbetales.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2016

4.1 Forslag: Det gjøres ingen endring i kontingenten for 2017.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.2 Forslag:

1. Årsmøtet tar til orientering at styret i Rogaland i 2012 ikke anså det som mulig å
videreføre lokalavdelingen og derfor vedtok å legge ned.
Styret avsatte de midlene lokalavdelingen hadde ved nedleggelse på en egen konto som
i to år ble øremerket for ny drift i området. I 2014 gjorde styret et nytt vedtak som
øremerket midlene fra lokalavdelingen ut 2016.
Ved etablering av kontaktområde i 2015, er midlene tilbakeført til området.

2. Årsmøtet godkjenner Nordland som lokalavdeling i Norsk Boxerklubb. (Styret godkjente
områdets søknad i 2014 og saken burde vært framlagt for årsmøtet i 2015 for endelig
godkjenning.)

3. Årsmøtet godkjenner Telemark som lokalavdeling i Norsk Boxerklubb.
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(Styret godkjente områdets søknad i 2015.)

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4.3 Forslag: Norsk Boxerklubb ber Norsk Kennel Klub om å oppheve avlssperren på boxere
med mer enn 1/3 hvitt. I anmodningen vises det til tidligere innsendt sak med vedlegg fra
2014.
Vedtak: Forslaget vedtatt.

Tilleggsforslag: Dersom NKK godkjenner å oppheve avlssperren på hvite boxere anmoder
årsmøtet styret om at styret i retningslinjene for avl og oppdrett iverksetter tiltak for å bidra
til at det ikke gjøres kombinasjoner som øker andelen hvite boxere.

Vedtak: Tilleggsforslaget vedtatt.

4.4 Forslag til vedtak: Klubbens §3-1 endres til: Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet
som avholdes hvert år innen 30.april og legges fortrinnsvis til en helg.
Vedtak: Forslaget vedtatt. (Ny lovmal vedtatt pkt. 4.1 2018)

4.5 Forslag til vedtak: Norsk Boxerklubb avvikler dagens rulleringsordning og føringer for
dommervalg. Klubben går dermed tilbake til at klubbens utstillingsarrangører stilles fritt til å
velge dommere til sine utstillinger.

Forslaget vedtatt.

Tilleggsforslag: Det prioriteres dommere fra FCI land, evt. gå ut fra ATIBOX listen.

Tilleggsforslaget vedtatt.

4.6 Forslag til vedtak: Hyttefondets forutsetninger er ikke lenger til stede så fondet avvikles
og overføres til «Annen egenkapital».
Forslaget falt.

Øvrige vedtak: Hyttefondet vedtatt avviklet. Vedtaket er enstemmig.
Forslag om å overføre midler så helsefondet blir 150000 fra hyttefondet til helsefondet og
resten til øvrig kapital.
Forslaget vedtatt.

Forskning og helsefond.
Formål vedtatt, avsetning vedtatt uten maksgrense og minst 5% bruk av fondet.
Tilleggsforslag: NKK eller NVH tilføyes «Forskningen/ bekjempelsen skal foregå i samarbeid
med relevant forskningsmiljø.
Tilleggsforslag vedtatt.
Skal på egen høyrentekonto med egen konto i regnskapet.



Side 9 av 13

Kompetansefondet.
Formål avsetning minst 5% og bruk av fondet vedtatt.

4.7 Forslag til vedtak: Norsk Boxerklubb har som målsetting en kjønnsfordeling på
min.60/40. Med det menes at ingen kjønn bør være representert med mer enn 60% i
respektive råd og utvalg.
Forslaget vedtatt.

4.8 Forslag om økonomisk støtte til lokalavdelinger og kontaktområder. Endret til kan søke
om.
Forslaget vedtatt.

4.9 Forslag om brukskrav for utdeling av cert. Forslag om brukskrav for oppnåelse av
Championat. Forslag om brukskrav for oppnåelse av internasjonalt championat.
Forslagene falt.

4.10 Spørsmål til Norsk Boxerklubbs styre fra Per Frey.

Vedtak: Det lages en vedtaksprotokoll der styret etter årsmøter oppsummerer vedtakene og
synliggjør vedtakene. Det fortsettes med det fremover fra og med 2013.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4.11 Forslag til endring av retningslinjene for avl og oppdrett.
Vedtak: Forslaget trukket.

2017

4.1 Forslag: Det gjøres ingen endringer i kontingenten.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.2 Forslag: Alle NKK-godkjente hundesporter er poenggivende til årets oppdretter. Styret
vedtar regler som inkluderer hundesportene det gjelder og kunngjør dem i Boxernytt I god
tid før neste årsmøte. Gjelder fra 01.01.2017

Vedtak: Forslaget vedtatt.
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4.3 Forslag: 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.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.4 Forslag: Reidun Grätz foreslår at det skal lages en ny versjon av avlsrådets retningslinjer.

Forslag til vedtak fra styret: Styret tar med seg innspill fra Reidun Grätz og tar dette med seg
i videre arbeid med retningslinjene for avlsrådet.

Vedtak: Forslaget til styret vedtatt.

4.5 Forslag: Innføre krav om kjent spondylosestatus etter fylte 12 måneder for boxer som
skal få registrert avkom i NKK.

Vedtak: Forslaget trekkes.

2018

4.1 Forslag: Ny lovmal.

Vedtak: Nye lover med endringer enstemmig vedtatt.

4.2 Forslag: Norsk Boxerklubb bidrar med genom for boxer til NMBU. Dette finansieres med
kr. 20.000- fra klubbens avsetning til helse

Vedtak: Forslaget vedtas

4.3 Forslag: Fullcertordningen reverseres.
Vedtak. Forslaget falt.

Forslag: Fullcertordningen opprettholdes.
Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.4 Forslag: Øke kontingenten med 25kr
Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.5 Forslag: Ordningen med årlig støtte til lokalområdene bortfaller. I stedet avsettes 5 % av
innbetalt medlemskontingent for foregående år til en pott som lokalområdene kan søke
støtte fra til konkrete prosjekter. Denne potten skal begrenses oppad til kr.20000 ved årets
start, når denne grensen er nådd avsettes det ikke flere midler. Det kan søkes til hovedstyret

http://norskboxerklubb.no/file/930043.pdf
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om støtte i oppstartfasen når et lokalområde starter eller gjenopptar aktivitet, og det kan
søkes om støtte til enkeltstående kurs eller arrangementer. Maksimalt beløp som kan
utbetales til hvert lokalområde i et kalenderår er kr. 3000, og det kan kun utbetales støtte
dersom det er øremerkede midler tilgjengelig. Sammen med søknaden skal det leveres et
budsjett, og ved utgangen av året skal det leveres et regnskap.
Tillegg: Tak på 20 000. Ubrukt beløp skal omdisponeres.
Vedtak: Forslaget vedtatt.

4.6 Forslag: Klubbens høyeste pris bronseboxeren, deles ut til årets utstillingshund og til
årets konkurransehund.

Årets utstillingshund bronseboxer.

Kriteriene for deltakelse i konkurransen om å bli årets utstillingshund ble vedtatt av
årsmøtet
i 2015 og foreslås videreført.

BIR 10 poeng
BIM 7 poeng
2 BHK/BTK 4 poeng
3 BHK/BTK 3 poeng
4 BHK/BTK 2 poeng
CK 1 poeng

Total poengsum kan utregnes av inntil 6 tellende utstillinger arrangert av Norsk Boxerklubb,
hvorav tre utstillinger kan erstattes av utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klubb.
Alle utstillinger vil dermed telle likt, og maksimalt antall poeng på en utstilling vil være 10.
Ved lik poengsum vinner den hund som har flest poeng på Norsk Boxerklubbs utstillinger..
Eier må være medlem i Norsk Boxerklubb. Klubben henter oversikt over utstillingsresultater
fra NKK.
Årets konkurransehund bronseboxer
Årets konkurransehund deles ut til den hund som har flest poeng i en eller flere av NKKs
offisielle konkurranse grener. De tre beste resultatene teller. Ved lik poengsum vinner den
hunden som har
deltatt i flest grener. Brukshundrådet har utarbeidet forslag til poengsum for ulike
prestasjoner i ulike konkurransegrener. Forslaget er ment å harmonisere de ulike
konkurransegrenene slik at et antall poeng i en gren er sammenliknbart med poeng i en
annen gren. Forslag til poeng i de ulike grenene sendes ut på høring blant kubbens
medlemmer og vedtas endelig av styret innen 1. august 2018.

Resultater sendt inn til klubben er med i kåringen. «Årets konkurranseboxer» deles ut første
gang i 2018. Klubbens medlemmer oppfordres til å delta i ulike konkurranser
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Championatkrus
Det deles ut championatkrus til alle som har oppnådd tittelen. Eier må være medlem av
klubben og bosatt i Norge. Klubben henter oversikt over Norske Championater fra NKK.
Det deles ut krus til championattitler oppnådd i utlandet. Disse utdeles basert på innsendte
resultater til klubben. Championatkrus deles ut til medlemmer av Norsk Boxerklubb, bosatt i
Norge.

Lambos hederstegn
Deles ut til oppdrettere av boxere som mottar Championatkrus. Oppdretter må være
medlem av Norsk Boxerklubb og bosatt i Norge.

Årsvinnerutstilling På klubbens årsvinnerutstilling deles det ut årsvinnerpokaler til

Årsvinner valp hann, tittelen deles ut til beste valp hann
Årsvinner valp tispe, tittelen deles ut til beste valp tispe
Årsvinner junior hann, tittelen deles ut til beste junior hann
Årsvinner junior tispe, tittelen deles ut til beste junior tispe
Årsvinner hannhund, tittelen deles ut til beste hannhund
Årsvinner tispe, tittelen deles ut til beste tispe
Årsvinner veteran hannhund, tittelen deles ut til beste veteran hannhund
Årsvinner veteran tispe, tittelen deles ut til beste veteran tispe.

Årsvinner konkurranse
Basert på innsendte resultater til klubben deles det ut årsvinnerskjold til den med høyest
resultat i hver offisiell konkurransegren i NKK. For å delta i konkurransen må man ha
minimum tre resultater. Dersom flere har samme resultat i samme gren, vinner den med
best samlet resultat.

Dressurdiplomer
Dressurdiplomene består av fem «grener» som klubben håper kan gi en introduksjon til
deltakelse i offisielle prøver og tester.1.Appell 2.Apportering 3.Hopp 4.Bruks 5.Dekk
Reglene oppdateres slik at de gjenspeiler nivå i de ulike konkurransegrenene. Dressurplakett
Dersom alle dressurdiplomene tas i løpet av to år, tildeles NBKs dessurplakett.
Dressurplaketten kan kun vinnes en gang med samme hund. Eier må være medlem av Norsk
Boxerklubb.

Nybegynner diplom.
For å oppmuntre til deltakelse i ulike hundesporter, deles det ut
plaketter til boxere som oppnår resultater på lavt nivå som introduksjon til ulike
hundesporter. Plakettene deles ut basert på innsendte resultater. Eier må være medlem av
Norsk Boxerklubb.
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Årets oppdretterpris
Dagens regler for tildeling av årets oppdretterpokal justeres slik at de er i tråd med
gjeldende prøve/konkurranse/utstillingsregelverk. Alle offisielle konkurransegrener i NKK
teller. Eier må selv sende inn resultater til klubben i forkant av årsmøtet. Siste frist for
innsending av resultater, er 31. januar det året årsmøtet holdes.
Øvrige premier utgår.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det fremlagte forslag til hederspremier. Forslag til poeng
for meritter i de ulike konkurransegrenene, sendes ut til høring i klubben. Styret gjør vedtak
om poengharmonisering innen 1. august 2018.

Forslaget vedtas.

Tilleggsforslag 4.6

NRH-skjold bør fortsatt deles ut. Dette fordi disse hundene utgjør en stor samfunnsnytte, og
det legges en enorm innsats fra hund og fører for å utdanne ekvipasjen. Samtidig har vi ikke
mange NRH-utdannede ekvipasjer, dette vil heller ikke være en stor utgiftspost for klubben.

Forslaget vedtas.


