
2 Årsberetning 2019 
Norsk Boxerklubb har kontaktpersoner eller styrer i store deler av landet.  
Klubben har fem lokale avdelinger: Oslo og Akershus, Østfold, Trøndelag, Nordland og 
Telemark. Vi har også kontaktområder i Vestfold, Agder, Møre og Romsdal, Hedmark og 
Oppland, Nordvestlandet, Rogaland, Troms/Finnmark og Buskerud. Det er gledelig at vi igjen 
ser noe aktivitet i Rogaland – vi håper fortsatt noen kan tenke seg å ta opp stafettpinnen igjen 
i Hordaland.  
 
Det er ikke kommer inn føringer fra NKK for hvordan vi skal forholde oss til nye fylker som 
trådte i kraft per 01.01.2020.  
 
2.1 Ledelse, råd og utvalg 
Etter årsmøtet i 2018 har Norsk Boxerklubb hatt følgende ledelse, råd og utvalg. 
 
Hovedstyre:    
Leder Line Orlund  
Nestleder Inger Beate Dyrstad  
Medlem Linda Acay  
Medlem Solveig Strand  
Medlem Tone Robertsen  
Varamedlem Astrid Lorentzen   
Varamedlem Birgit Løkken  

 
Revisor: 
Klubben har engasjert autorisert revisor, Bjørn Naustheller fra Moore Stephens, til å 
revidere klubbens regnskap.  
 
Kasserer: 
Kasserer i klubben har i hele 2019 vært autorisert regnskapsfører og medlem, Gro 
Tingelstad. Styret og kasserer har fått en god rutine på hvordan vi håndterer pengeflyten i 
klubben.  
 
Valgkomité: 
Leder og varamedlem til valgkomiteen ble valgt på årsmøtet i 2019. De to medlemmene i 
komiteen ble valgt i 2018 og sitter frem til 2020. 
 
Espen Hagstrøm – Leder  
Erik Rognlie – medlem 
Cecilia Strømstad – medlem 
Cecilie Sundberg - varamedlem 
 

 
 
Oppnevnt av hovedstyret: 
Kasserer Gro Tingstad  

Materialforvalter Tone Robertsen  
Medlemskontakt Lars Erik Bye  
   



Boxernytt Kristin Rosøy Redaktør 
Boxernytt Torunn Wølner Redaksjonsmedlem, korrektur 
Boxernytt Diego Enriques Redaksjonsmedlem, lay-out 
   
Nettsiden Liselotte R. Bjørkgård 

 
Redaktør og publisering av 
utstillingsresultater 

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

Erica Linke (til juli ‘19) 
Astrid B. Lorentzen 
Nora Oftenes Lie 
Espen Hagstrøm 

Medlem  
Medlem  
Medlem (veterinær)  
Medlem (Statistikkansvarlig) 

 
Valpeformidler 
Valpeformidler 
Valpeformidler 

 
Ingrid Tomulevski 
Tiril Thun Hjorthol 
Ellen Renate Slipelv 

  
 

 
Brukshundrådet 
Brukshundrådet 

 
Ingen aktive medlemmer i 
perioden. 

 
  

Brukshundrådet   
 
Ressurspersoner 
Brukshundrådet 
 
 
Utstillingsrådet 

 
Ingrid Skonseng og Cecilia 
Sundberg 
 
 
Henning Lund 

 
 
 
 
 
Leder 

Utstillingsrådet Cecilia Sundberg Medlem  
Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet 
 
 

Liselotte Rognlie Bjørkgård 
Rolf Pedersen 
 

Medlem  
Medlem 
 

 
 
2.2 Medlemmer     
Medlemstype 2018 2019 
Hovedmedlemmer (40) 606 580 
Husstandsmedlemmer (42) 60 57 
Spesialdommere (45) 5 5 
Æresmedlemmer (46) 3 3 
Medlem – vervet av oppdretter (50 – ny i 2017) 18 4 
Gratis medlemsblad – (60 - ny i 2017) 32 31 
Honnør/pensjonister (63) 25 23 

  
Enkelte medlemmer står oppført i flere medlemskategorier. Er justert manuelt.  
 
 



2.3 Styrets virksomhet 
Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter samt ordinært årsmøte. Det ligger referater fra 
samtlige styremøter på klubbens nettsider. Referatene fra noen av møtene ble dessverre 
publisert forholdsvis lang tid etter møtene ble avholdt. Dette beklager styret.  
 
På samarbeidskonferansen i oktober deltok 17 tillitsvalgte fra flere deler av klubben. 
Lørdagen ble brukt på arbeid med MH, der vi ønsket å legge opp til et praktisk arbeid rundt 
hvordan boxerens mentalitet skal være. Søndagen var satt av til avlsrådet og helse- og 
atferdsundersøkelsen. Konferansen gir en god anledning til å bli bedre kjent samt diskutere 
drift av klubben. Kombinasjonen av eksterne foredragsholdere, interne foredragsholdere, 
gruppearbeid og plenumsdiskusjoner fungerer godt. 
 
På vegne av Norsk Boxerklubb deltok Line Orlund på NKKs representantskapsmøte høsten 
2019. Hun har også vært klubbens representant i møtene med «Raseklubbenes fellesallianse».  
 
I år ble Nordisk Boxerseminar i november holdt i Stockholm. Seminaret planlegges i 
samarbeid med avlsrådene i Boxerklubbene i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Klubben 
sendte to representanter til møtet, leder i klubben og leder av avlsrådet. 
 
Styret er fornøyd med at man har klart å gjøre årsmøtehelgen til en «pakke» som mange 
medlemmer setter stor pris på. På kvelden etter årsmøtet ble det arrangert en hyggelig årsfest 
og dagen etter årsmøtet, ble det arrangert boxerseminar.  
 
Det har vært mye fokus på de brachysephale rasene i 2019. NBK har samarbeidet med NKK 
og de andre brachysephale raseklubbene både om strategi i forhold til media og myndigheter. 
Styret deltok med flere representanter på BOAS seminaret arrangert i samarbeid melleom 
NKKs brachysephalråd og helseavdelingen i NKK. Også flere medlemmer fra klubben deltok.  
 
Leder, Line Orlund, deltok på et åpent seminar om temaet etisk hundeavl på 
veterinærhøgskolen (seminaret var i regi av veterinærstudentene og ble streamet åpent). Det 
var en bevisst strategi å fokusere på et av områdene av klubbens helsearbeid der vi har både 
en langsiktig og kortsiktig strategi, nemlig nyresvikt. Det var delte meninger om deltakelse på 
seminaret og vi valgte derfor å avstå fra deltakelse på senere seminarer, til tross for at NKK 
ba oss instendig om å delta.  
 
Avslrådet og styret har tidligere levert en oversikt til helseavdelingen i NKK, om hvordan vi 
håndterer helseutfordringene i rasen. Dette var en rapport vi fikk svært god tilbakemelding på. 
Styret vurderte at det var hensiktsmessig å få på plass en måling av snutelengde hos boxer. Vi 
innhentet informasjon om et tilsvarende prosjekt som har pågått i flere år i Norsk 
Rottweilerlubb.  Styret har samarbeidet med en industridesigner om en mal for snutemåling, 
som ble testet på et utvalg boxersnuter på Vinterutstillingen i Drammen i februar. I tråd med 
vedtak har det ikke vært noe utstillere har vært pålagt å gjøre, men det var et frivillig tilbud 
som flere benyttet seg av. Styret gjør nå justeringer på malen og jobber også videre med en 
skala for vurdering av neseborsåpning, som vil være den andre delen av dette prosjektet.  
 
På Dogs4All hadde klubben stand i samarbeid med avd. Oslo og Akershus. Boxeren ble vist i 
raseparaden.  
 
I mai var det generalforsamling i Atibox i Romania. Line Orlund deltok som klubbens 
representant og på store deler av møtet var Knut Persen deltaker uten stemmerett.  



Generalforsamlingen ble turbulent ettersom flere land, herunder Danmark, marsjerte ut av 
møtet da de ikke fikk valgt sin lederkandidat fra Tyskland. Det var et jevnt valg der Licic 
Milos ble valgt med en stemme mer enn motkandidaten fra Tyskland. Representanten fra 
Sverige ble valgt som varamedlem i styret i Atibox. Styret har hatt jevnlig kontakt med styret 
i Atibox gjennom året. Frem mot nyttår i 2019 meldte flere land seg ut av Atibox. Norsk 
Boxerklubb er kjent med at en ny organisasjon er dannet, WUBOX. Klubben er ikke 
kontaktet av noen av landene som har dannet denne unionen, og er heller ikke invitert til 
møter eller liknende.  



2.4 Økonomi: 
 
Kontonr. Tekst Note Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett  

      2018 2019 2019 2020 
  DRIFTSINNTEKTER           

3100 Medlemskontingent   294 650 290 000 305 392 290 000 
3103 Andre Inntekter  1 129 825 85 000 53 857 45 000 
3104 Salg nettbutikk  3 51 292 40 000 27 555 25 000 
3105 Nyre/helse inntekter 2     45 656 46 000 
3621 Utstillingsinntekter 4 109 869 100 000 111 312 110 000 

  SUM DRIFTSINNTEKTER   585 636 515 000 543 772 516 000 
              
  DRIFTSKOSTNADER           

4301 Innkjøp varelager 4 og 5 37 987 24 000 58 502 60 000 
4390 Beholdningsendring    7 306   -4 359   
6221 Utstillingskostnader 4 44 038 70 000 78 958 80 000 
6300 Leie lokaler   24 000 24 000 24 000 24 000 
6400 Leie datasystemer, nettsider   17 270 20 000 22 933 24 000 
6700 Regnskap og Revisjonshonorar 6 19 828 17 000 18 750 20 000 
6820 Trykksaker  Boxernytt   100 190 110 000 99 275 80 000 
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l 7 14 418 10 000 1 208 10 000 

6861 Samarbeidskonferanse, årsmøte, 
raseseminar, oppdretterseminar,  8 94 867 90 000 104 681 58 730 

6863 Atibox og NBHF 9 7 360 12 000 5 606 6 000 
6864 Div. Kostnader 10 85 606 80 000 33 179 60 000 
6866 Nyre/helse kostnader 11     56 001 50 000 
7141 Reisekostnader Atibox   11 332 14 000 10 554 0 
7431 Støtte til avd./kontaktområder   8 500 10 000 4 133 15 270 
7715 Styremøter   22 158 22 000 13 172 14 000 
7770 Bankgebyrer   13 738 13000 14 359 14 000 
7771 Øreavrunding   0       

  Sum driftskostnader   508 598 516 000 540 952 516 000 
              
  DRIFTSRESULTAT   77 038 -1 000 2 820 0 
              
  FINANSINNT. OG -KOSTN.           

8040 Renteinntekter, skattefri   1 676 1 500 2 296 1 500 
  SUM NTO. FINANSPOSTER   1 676 1500 2 296 1 500 
              
  ÅRSRESULTAT   78 714 500 5 116 1 500 
  Overskudd + / Underskudd -           

 
 
 
  



BALANSE  NORSK BOXERKLUBB 2019  
NOTE EIENDELER 2019 2018 2017 

          
  Anleggsmidler       
  Sum Anleggsmidler       
          
  Omløpsmidler       
  Varer, premier 163 389 163 765 170 906 
  Innkjøpte varer for videresalg 6 385 1 650 1 815 

12 Andre fordringer 34 144 32 955 10 500 
  Bankinnskudd og kontanter 544 975 548 045 506 074 
  Sum Omløpsmidler 748 893 746 415 689 295 
          
  SUM EIENDELER 748 893 746 415 689 295 
          

14 EGENKAPITAL OG GJELD       
  Bunden egenkapital 375 068 370 144 334 318 
  Opptjent egenkapital 346 649 346 457 308 572 
          
  Sum egenkapital 721 717 716 601 642 890 
          
  Gjeld       
          

13 Leverandørgjeld 27 176 24 204 46 405 
  Annen kortsiktig gjeld   5610   
  Sum gjeld 27 176 29 814 46 405 
          
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 748 893 746 415 689 295 

 
 
 
Note 1: Andre inntekter  
Samarbeidskonferansen 16 264 
Årsmøte fest/seminar 4 332 
Momskompensasjon 32 986 
Diverse inntekter 275 
Sum 53 857 

 
 
 
 
 
 
    



Note 2: Nyre/helseinntekter    
Nyreprosjekt 14 222  
Salg av dekken 8 680  
Støtte fra avd. Oslo og Akershus til 
tanncysteprosjektet 22 754  
Sum 45 656  
 
    
Note 3: Salg klubbshop   
I hovedsak inntekter fra salg av kalender. Noe lavere salg i 2019 enn i 
2018.    
 
Note 4: Utstilling      Inn      Ut 
Vinterutstilling 64 523 49 632 
Årsvinner 31 877 29 326 
Salg/kjøp varelager 14 912 10 551 
Sum 111 312 89 509 

   
   

Note 5: Innkjøp varelager 
Brukspremier, pokaler og plaketter til utdeling på årsmøtet, samt noen 
rosetter.  

   
Note 6: Revisjonshonorar 
Fører regnskapet selv i Visma e-Accounting,  benytter autorisert revisor 
(Moore Stephens DA v/Bjørn M. Naustheller).  

Note 7: Møter, kurs, oppdatering 
Avlsrådskurs som arrangeres i februar ble belastet i 2018. 

   
Note 8: Samarbeidskonferanse, raseseminar 
Rasekompendiet/seminar 24 804 
Årsmøte/seminar/fest 38 139 
Samarbeidskonferanse 36 896 
Annet 4 841 
Sum 104 680 

 

 
 
Note 9: Atibox og NBHF  
Atibox 1 961 
NBHF 3 645 
Sum 5 606 

  



Note 10 : Div kostnader    
Valpepakker 2 757  
Årsmøte 997  
Kostnader rasekomp 19 895  
Forsikring 2 064  
Kompetansefond 1 000  
Porto 1 019  
Div kostn 71  
Norges Varemesse 3 000  
Blomster 2 375  
Sum 33 178  
   
Note 11: Nyre/helsekostnader  
Doppler 23 858  
Nyre 4 392  
Spondylose 2 752  
Donasjon helseundersøkelse 25 000  
 Sum 56 002  
   

Note 12 Andre fordringer 
Fordringer som vil bli innbetalt i 2020 

Note 13 leverandørgjeld 
Fakturaer som kom i slutten av året, blir betalt i 2020 

 
Note 14 Egenkapital    
 31.12.2018 Endring 31.12.2019 
Helse og Forskning 152302 -20176 132126 
Kompetanse 56312   56312 
Prosjekt Nyresykdom 161530 9830 171360 
Støtte lokale områder 0 15270 15270 
Sum bunden egenkapital 370144 4924 375068 
        
Annen egenkapital 346457 192 346649 
        
Sum egenkapital 716601 5116 721717 

 
 
 
 
 



Midler avsatt til helse og forskning (dopplerrefusjon, spondylose og tanncyste): 
I 2019 er det kommet inn donasjoner ved et medlems engasjement ved salg av dekken og 
bidrag fra lokalavdelingen i Oslo og Akershus på 31 434 kroner. Det er refundert 26 610 
kroner for doppler og 2. gangs spondyloserøntging i samme periode. Som avtaltt har klubben 
donert 25 000 kroner til Veterinærhøgskolen, for bistand med gjennomføring av helse- og 
atferdsundersøkelsen (Hund&helse). Klubben er gjort kjent med at denne donasjonen er brukt 
på analyser ifm. nyreprosjektet og vi benytter anledningen til å takke prof. Frode Lingås for 
bistand og samarbeid. Nytt i 2019 er at klubben har vedtatt å støtte et forskningsprosjekt på 
tanncycster. Det er gledelig at Oslo og Akershus har ønsket at deres donasjon skal brukes til 
dette (22 754 kroner som tilsvarer det lokalavdelingen har fått inn i Grasrotandel). Det er 
ingen årsmøtevedtak som regulerer bruk av penger fra denne avsetningen. 
 
Midler avsatt til arbeid med nyresvikt hos boxer: 
Klubben fikk i 2019 inn 14 222 kroner til nyreprosjektet. Inntektene kommer fra 
enkeltmedlemmer som bidrar med en liten fast sum hver måned, samt auksjon ifm årsvinner. I 
samme periode har vi hatt utgifter på 4 392 kroner. Klubben samarbeider tett med 
Veterinærhøgskolen og prof. Frode Lingås.  
 
Avsetning av midler til kompetanseheving av klubbens medlemmer og tillitsvalgte. 
Årsmøtet har tidligere vedtatt at klubbens medlemmer kan søke om å få dekket inntil 50 % av 
kostnadene til kurs og seminarer i regi av NKK og NBK. I 2019 ble det ikke søkt om støtte fra 
noen medlemmer.  
 
Vedr. gaver og donasjoner og hvordan dette påvirker regnskapsresultat 
Klubben har i 2019 fått/samlet inn 45 656 kroner til ulike prosjekter. I samme periode er det 
brukt 31 002 kroner i forbindelse med de samme prosjektene og brukt 25 000 kroner på helse- 
og atferdsundersøkelsen. Dette gir en negativ differanse på 10 346 kroner. Dette var forventet 
og styret viderefører derfor støtten til boxereiere som bidrar til helseprosjektene for 2020.  
 
Styret hadde forventet en utgift til analyser av blodprøver fra Veterinærhøgskolen (NMBU) 
på rundt 50 000 kroner i 2019. Vi vet at veterinærhøgskolen valgte å benytte den avtalte 
betalingen for helse- og atferdsundersøkelsen til deler av denne summen, men det kan fortsatt 
forventes en kostnad til prøver på rundt 25 000 kroner i 2020.  
 
Støtte lokale områder: 
Tidligere årsmøte har vedtatt at det skal avsettes midler som skal benyttet til støtte av 
lokalavdelinger og kontaktområder, etter søknad. Det skal avsettes 5 % av innkommet 
medlemskontingent fra året før. Avsettingen skal begrenses oppad til 20 000 kroner. 
Avsetningen for 2020 er 15 270 kroner. 
 
 
 
 
  



2.5 Avlsrådet:  
Avlsrådet har etter årsmøtet i 2019 bestått av Cecilie Strømstad (leder og veterinær), Solveig 
Strand, Espen Hagstrøm (statistikkansvarlig), Astrid B. Lorentzen og Erica Linke (frem til juli 
2019). Alvsrådets andre veterinær har vært Nora Oftenes Lie.  
Valpekontakter har i perioden vært Ingrid Tomulevski, Tiril Thun Hjorthol og Ellen-Renate 
Slipelv.  
 
Avlsrådets viktigste møtearena har vært Facebookgruppen, der alle henvendelser diskuteres, 
alle svar komponeres i fellesskap og det fattes vedtak. 
 
Norsk Boxerklubbs var representert på Nordiske Boxerseminar i 2019 i Sverige ved Cecilie 
Strømstad (avlsrådet) og Line Orlund (leder, hovedstyret). 
 
Facebookgruppen "Boxerens helse og atferd" er som tidligere et aktivt forum der boxereiere 
kan diskutere helserelaterte spørsmål og få svar på spørsmål fra avlsrådets veterinærer. I år 
har den også fungert som arena for å spørsmål i forbindelse med den pågående helse- og 
atferdsundersøkelsen. 
 
Facebookgruppen som ble opprettet som et eksklusivt tilbud til oppdrettere med kennelnavn 
som er medlem av Norsk Boxerklubb har vært litt mer aktiv enn tidligere, men vi ønsker oss 
som i fjor mer aktivitet om avl og oppdrett, og ikke bare politiske diskusjoner. 
 
Det ble behandlet 15 paringsanmeldelser i 2010. Av disse paringene var 10 i tråd med 
retningslinjene og kunne formidles gjennom klubben. 5 var i strid med retningslinjene. Det er 
fortsatt enkelte oppdrettere som ikke melder inn sine kull til avlsrådet. Det er pr. 1.1.2020 15 
kull som ikke er meldt inn til klubben, 10 av disse kommer fra oppdrettere som ikke er 
medlemmer av Norsk Boxerklubb. I 14 av kullene manglet det dokumentasjon på at alle 
kravene i retningslinjene var oppfylt. Den vanligste grunnen til at paringene ikke var i tråd 
med retningslinjene, er at foreldredyrene ikke hadde dokumentert dopplerundersøkelse av 
hjertet. Dette gjaldt 9 hannhunder og 15 tisper. I hele 6 kull hadde ingen av foreldrene 
dokumentert dopplerundersøkelse før paring. 2 tisper og 5 hanhunder manglet dokumentasjon 
på spondyloseundersøkelse. 3 hannhunder manglet utstillingsresultat mens tispene manglet 
utstillingsresultat i 7 kull. I tillegg var en av tispene parret etter 7år og en tispe hadde 
spondylose grad 3 i ung alder uten å være røntget på nytt etter fylte 3 år. 
Det er gledelig at nesten alle nye oppdrettere følger retningslinjene, og kan få kullene sine 
formidlet gjennom klubben. 
 
I tillegg til parringsanmeldelsene besvarer avlsrådet mange spørsmål fra oppdrettere om mulig 
helserisiko ved ulike kombinasjoner. Vi mottar også mange henvendelser fra valpekjøpere 
som ønsker veiledning når de skal kjøpe valp og i tillegg bistår vi også i forhold til 
omplasseringer. 
 
  
Antall registrerte boxere i NKK har gått ned fra 218 i 2018 til 170 i 2019. Det har også i 2019 
vært svært stor etterspørsel etter boxervalper, og det blir ikke født mange nok til å dekke 
etterspørselen. Vi erfarer at kull som følger retningslinjene i hovedsak er solgt før de er født.  
 
Det ble innført antallsbegrensning for boxer fra 1.1.2018 etter søknad basert på vedtak fra 
årsmøtet i 2017. Det vil nå kun bli registrert 60 avkom etter en enkelt avlshund. 



Resultat av helseundersøkelser foretatt i 2019.  
Dopplerundersøkelsen som har vært obligatorisk for avlsdyr siden mars 2016, har igjen vist 
sin nytte som en mer nøyaktig undersøkelse enn auskultasjon (lytting). Det er også en meget 
tydelig forskjell på forekomst av forskjellige grader  hos hunder som bare er lyttet på, og hos 
hunder som er undersøkt grundigere med doppler ultralyd, se oversikten under.  For å 
forsøke, om mulig, å finne årsaken til den jevne økningen av forekomst av HD hos boxer, og 
den manglende nedgangen i forekomsten av spondylose, har Avlsrådet arbeidet med et stort 
og ressurskrevende arbeid med å lage oversikter, og se på forskjellige mulige årsaker. 
 
For første gang i løpet av de siste 10 årene har to boxere fått diagnosen AD, henholdavia grad 
1 og grad 3. Dette er en tilstand som er svært sjelden hos boxer.  
 
HD-røntgen  
Antall røntget  Fri (A+B)  Svak (C)  Middels (D)  Sterk (E)  

104 48 (46,15%) 41 (39,42%) 11 (10,58%) 4 (3,85%) 
  
Spondylose-røntgen  

Antall røntget  Fri (0)  Svak (1)  Middels (2)  Sterk (3)  
108 44(40,7%) 19 (17,6%) 21 (19,4%) 24 (22,2%) 

Gj.sn. alder i mnd. 16,5 21,5 17,5 29,9 
  
Hjerte auskultasjon (lytting)  
Ant. undersøkt  Grad 0  Grad 1  Grad 2  Grad 3  Grad 4  Grad 5+6  

7 6 (85,7%) 1(14,3%%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
  
Hjerte dopplerundersøkelse (Aortic Stenosis) 
Ant. undersøkt negativ  Equivocal Mild Moderat Alvorlig 

20 11(55,0%) 6 (30,0%) 1 (5,0%) 1 (5,0%) 1 (5,0%) 
  
Hjerte dopplerundersøkelse (Pulmonic Stenosis) 
Ant. undersøkt  negativ  Equivocal Mild  Moderat  Alvorlig  

20 16(80,0%) 0 (0,0%) 2 (10,0%) 2(10,0%) 0 (0%) 
 

 
Nyresvikt  
Avlsrådet fører oversikt over innrapporterte tilfeller, og sørger for å ha dokumentasjon fra 
behandlende veterinær samt obduksjonsrapport der det foreligger. Dersom det er usikkerhet 
rundt diagnosen, gjennomgår veterinær som har spesialkompetanse på nyresykdom hos hund, 
Reidun Heiene, sykehistoriene for å sikre korrekt kategorisering. Stamtavler for alle 
innrapporterte tilfeller som har en sikker diagnose kronisk nyresvikt publiseres på NBKs 
nettsider. Vi har totalt 45 kombinasjoner som har gitt avkom med kronisk nyresvikt, hvorav to 
nye tilfeller ble rapportert inn i 2019. Norsk Boxerklubb har sendt informasjon til eiere av 
foreldre og helsøsken til syke hunder. Formålet med å publisere stamtavlene til innrapporterte 
boxere med kronisk nyresvikt, var at det skulle bli enklere for oppdrettere, også de som ikke 
er medlemmer av klubben, å unngå å gjøre for risikable kombinasjoner. Vi ser dessverre at 
det fremdeles gjøres kombinasjoner med høy risiko.  
 
ARVC 
Avlsrådet har ikke fått rapport fra veterinærer som har spesiell kompetanse innen kardiologi 



om at det har blitt diagnostisert flere tilfeller av hjertesykdommen ARVC 
(Boxerkardiomyopati). Avlsrådet overvåker situasjonen.  
 
Årlig evaluering av RAS:  
Avlsrådet følger opp RAS kontinuerlig i sitt faglige arbeid.  

 
2.7 Boxernytt: 
Redaksjonen har i 2019 bestått av Kristin Rosøy (redaktør), Ellen Beate Øritsland Houge 
(korrektur) på utgave 1, Torunn Wøllner (korrektur) ut året og Diego Enriquez som er 
grafiker for medlemsbladet. 
  
Boxernytt har kommet med fire numre som planlagt. Redaksjonen har hatt endel utfordringer 
med å få inn nok stoff innenfor deadline. Dette medførte forsinkelser på halvparten av 
utgavene.  
 
Boxernytt har hatt et gjennomsnittlig sidetall i 2019 på ca 50 sider.  
 
 
2.8 Nettsidene 
I 2019 har det ikke skjedd så store endringene, og vi har dessverre heller ikke fått oppdatert 
oversiktssidene så «Ingressbildene» er klare og fine. Det er fremdeles kun på forsiden dette 
fungerer tilfredsstillende.  
 
Det er dessverre flere saker vi ikke er fornøyd med i forhold til leverandør etter at de 
fusjonerte/ble kjøpt opp av annet selskap. Samtidig må vi huske på hvor viktig det er at vi har 
et profesjonelt system og leverandør som vi blant annet vet gjennomfører backup, og sørger 
for at vi ikke får virus på systemet. Vi kan ikke operere med en hvilken som helst 
hjemmesnekra hjemmeside.  
 
Vi har endelig fått kriteriene for, og resultatene underveis av Årets Boxer ut på hjemmesiden, 
og det er flott å få presentert.  
 
Vi har fremdeles en utfordring at det ikke sendes med store nok bilder til resultatutlegging, da 
vi trenger det for videreformidling til Boxernytt. Vi ønsker at dere sender originale bilder, 
uten at de er redigert. Be gjerne om hva dere ønsker fjernet eller redigert, det går helt fint.  
 
Når det gjelder aktivitetskalenderen og informasjon om avdelingene og kontaktområdene, 
savner vi fremdeles at det sendes inn både informasjon om og fra lokale årsmøter, og 
forskjellige arrangement dere har i løpet av året. Vi ønsker alle å få disse arrangementene 
publisert i aktivitetskalenderen. Vi håper dette tar seg opp etter hvert.  
 
Generelt sett så savner vi at det sendes inn stoff til hjemmesiden, og det gjelder like mye 
styret som avdelingene. Siste periode har vi fått spesielt lite stoff fra alle, noe som går ut over 
både arbeidslyst og selvfølgelig kvaliteten på sidene. Det er en god del stoff som legges på 
klubbens FB-sider som absolutt burde vært lagt på klubbens hjemmeside først, for deretter å 
deles til FB-sidene. Dette både fordi det skal bevares for ettertiden at det faktisk har ligget ute 
og er delt med medlemmer (FB kan slutte å eksistere i morgen), men også fordi det fremdeles 
er medlemmer som ikke ønsker å ha en FB-konto, noe som bør respekteres. Stoff av allmenn 
interesse bør i det minste informeres om på hjemmesiden.  



 
 
 
2.9 Utstillingsrådet: 
Utstillingsrådet har bestått av Henning Lund (leder), Liselotte Rognlie Bjørkgård og Cecilia Sundberg. Som 
tidligere har rådet hatt ansvaret for den praktiske gjennomføringen av årsvinnerutstillingen. Vi arrangerte 
også igjen en dobbelt spesialutstilling i februar, som et samarbeid mellom styret, utstillingsrådet og 
avdeling Oslo/Akershus. Rådet har også hatt ansvaret for å koordinere klubbens andre utstillinger, og har 
vært tilgjengelig for råd og hjelp rundt bruk av DogWeb Arra. 
 
Rådet har tatt imot og koordinert dommerønskene fra avdelinger og kontaktområder som har arrangert 
utstillinger, og har stått for den innledende kontakten med dommerne. 
 
Listen for plasseringene i konkurransen om Årets Boxer holdes oppdatert av utstillingsrådet. Denne 
publiseres på klubbens hjemmeside, hvor andre utstillingsresultater også legges ut. 
Rådets viktigste samarbeidsarena er den interne Facebook-siden. 
 
I 2019 har NBK arrangert 7 utstillinger. I tillegg til de offisielle spesialutstillingene med valpeklasser 
arrangerte vi et valpeshow for alle raser i tilknytning til utstillingen 10. Februar, med 86 deltakende 
valper, og et tilsvarende valpeskue i forbindelse med utstillingen i Skien 24. August – her var det 36 
påmeldte valper. 
 

Dato Sted Dommer Voksne 
påmeldt 

Voksne møtt Valper 
påmeldt 

9 februar Drammen Moica Tjales, 
Slovenia 

34 31 20 

10 februar Drammen Rolf Pedersen, Norge 26 23 17 
2. juni Ås Torsten Lemmer, 

Tyskland/Bulgaria 
59 55 7 

27. juli Fredrikstad Nils Molin, Sverige 36 33 3 
10.august Kristiansand Wenche Eikeseth, 

Norge 
34 32 4 

24 august Skien Ricki Kainz-Götz, 
Østerrike 

27 24 4 

31 august Horten Helen Banks, 
England 

25 22 1 

 
 
2.10 Brukshundrådet 
Det har ikke vært et aktivt brukshundråd i denne perioden. Styret er likevel fornøyde med at man 
har, ved hjelp av ressurspersoner som har bidratt, fått på plass kriterier for utdeling av de ulike 
prisene for «årets xxxxxx-boxer» i alle grener. Ressurspersoner har også jevnlig publisert oversikt 
over hvem som har konkurrert i de ulike grenene og sørget for at dette er publisert. Medlemmer 
oppfordres fortsatt til å sende inn resultater til nettsiden.  
 
2.11 Lokal aktivitet 
Det har vært noe lavere aktivitet i lokalavdelinger og kontaktområder i 2019 enn vi så i 2018. Nesten 
to måneder med begrenset aktivitet på grunn av ukjent hundesykdom som rammet så og si hele landet, 
påvirket også den lokale aktiviteten.  
 



Det er holdt en rekke kurs i hverdagslydighet, det har blitt arrangert utstillinger og valpeshow, 
feltsøkdag og mange boxersprinter. Flere steder har det blitt gjennomført jevnlige, flere steder 
ukentlige, treff med trening og sosialt samvær. Det har i tillegg blitt utført dugnader på  
treningsbaner, sommeravslutninger og juleavslutninger, innetrening og utetrening.  
Byturer, skogturer, vinterturer, søndagsturer og hytteturer med treningshelg. 
 
Representanter for avdelinger og kontaktområder har deltatt på samarbeidskonferansen, årsmøte og  
årsmøteseminar. 
 
Boxerleiren i regi av Oslo og Akershus ble arrangert for 11. gang og hadde også i år svært godt 
oppmøte. I overkant av 40 boxere samt deres nesten 60 eiere, koste seg med trening og sosial aktivitet 
i fire dager.  
 
Det søkes tilskudd fra Studieforbundet Natur og Miljø til aktiviteter i avdelingene og  
lokalområdene. Flere av avdelingene er også mottakere av Grasrotandel. 
 
Det er mange ildsjeler over hele landet som har lagt ned utallige timer på aktiviteter i  
sine avdelinger og lokalmiljø. Styret takker alle for innsatsen som har blitt lagt ned for  
klubben og klubbens medlemmer i 2019. 
 
 
 
2.12 Rapportering handlingsplan 2019 
(Vedtatt handlingsplan for 2019 er i uthevet skift og styrets tilbakemelding til medlemmene 
for det enkelte punkt er i normal skrift) 
 
Jobbe med strategisk medlemsarbeid (= rekruttere og beholde medlemmer) – det har vært 
vanskelig å få jobbet skikkelig med dette. Boxerposten blir godt mottatt som en informasjon til 
klubbens medlemmer. Vi har fortsatt en rekke grupper som er forbeholdt medlemmer (Norsk 
Boxerklubbs diskusjonsforum, oppdrettergruppe, veien til et valpekull). Vi har Norsk Boxerklubbs 
helse og atferd som er en gruppe der også ikke-medlemmer kan være med. Vi mener denne fortsatt 
skal være åpen.  

Gruppene Boxer uten munnkurv og Boxer i Norge er ikke tilknyttet klubben og modereres heller ikke 
av oss. Øvrige sider har et system for moderatorer.  

Vi mener det fortsatt må jobbes mye både sentralt og lokalt for å rekruttere nye medlemmer til 
klubben.  

 

Sluttføre helse- og atferdsundersøkelse i samarbeid med NMBU og Hund&Helse - arbeidet er 
sluttført og vi har fått rapport fra Veterinærinstituttet. Det er gjort en jobb på å se denne undersøkelsen 
i sammenheng med undersøkelsen fra 2012/2013. Dette ble presentert på samarbeidskonferansen for 
klubbens tillitsvalgte. Det er fortsatt endel oppfølging som gjenstår og man må i 2020 vurdere om man 
skal lage en statusoppdatering på helsetilstand selv om NKK fortsatt ikke åpner for revidering av 
RAS.  

Det er avdekket endel problemstillinger i rasen, som klubbens oppdrettere og medlemmer må ha 
oppmerksomhet på. 

 

Arrangere seminar for å gå gjennom resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen – Ikke 
gjennomført i 2019. Det planlagte seminaret vil bli arrangert i forbindelse med årsmøtet i 2020. 



 

Starte arbeidet med revidering RAS på bakgrunn av resultater fra helse- og 
atferdsundersøkelsen dersom NKK åpner for dette i 2019 (avhengig av «go» fra NKK) – NKK 
har ikke åpnet for at klubbene kan starte arbeid med RAS.  

 

Arrangere samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte – konferansen ble gjennomført i 
oktober med 16 deltakere.  

 

Arrangere nordisk boxerseminar i Sverige sammen med de andre nordiske klubbene – seminaret 
ble i 2019 arrangert i Sverige. Norge deltok med kun to representanter.  Vi ser at det var for dårlig 
markedsført og markedsføringen kom sent i gang.  

 

Planlegge og delta på møte med de nordiske boxerklubbenes avlsråd – møtet ble arrangert i 
forbindelse med nordisk boxerseminar. Dessverre var det forsinkelse på fly og enkelte deltakere kom 
derfor sent.  

 

Ferdigstille rasekompendium (tidl. dommerkompendium) – det har vært to helge-møter og man er 
nær ferdigstillelse av kompendiet. Arbeidet må sluttføres i 2020.  

 

Videreføre samarbeidet med andre raseklubber i «Raseklubbenes Fellesallianse (RFA)» - Norsk 
boxerklubb har deltatt på samtlige møter i RFA i 2019. Vi har vært aktive i alliansen både i 
forbindelse med representantskapsmøtet til NKK og i andre saker som har vært diskutert. Det er 
etablert en gruppe på fb for alliansen der to representanter fra hver klubb kan delta. Alliansen førte til 
at raseklubbene fikk godt gjennomslag for sine saker på NKKs representantskapsmøte.  

 

Etablere nettbutikk – Å få trykket logo på artikler fordrer store partikjøp for at det skal være priser 
som er konkurransedyktige. Vi så på muligheten for å kjøpe inn trykkeutstyr (kutter, 
sublimeringsmaskin, varmepresse, caps-presse og kopp-presse). Dette er dyrt og det var helt uaktuelt 
for klubben å gjøre denne investeringen. Noen av styremedlemmene valgte da å gå inn å kjøpe inn 
utstyr for trykking, privat.  

På samme måte som klubben i mange år har hatt en avtale med «Snasent» om salg av artikler, er det 
inngått en avtale med eierne av utstyret om en kompensasjon når klubbens logo brukes på artikler som 
selges. Så lenge klubben ønsker det, lenkes det til den eksterne nettbutikken. Klubben kan selge sine 
artikler gjennom den eksterne nettsiden.  

*** 
I tillegg har styret videreført mye av det som tidligere sto i handlingsplanen, men som nå 
regnes som en del av ordinær drift. Dette inkluderer oppfølging av spondyloseprosjekt, 
nyreprosjekt, og oppfølging av dopplerundersøkelser. 
 
 

*** 
 

På bakgrunn av den overstående årsmelding mener styret det er grunnlag for videre drift av 
klubben i 2020 


