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Sak 1

Godkjenning av innkalling

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Klubbens lover sier at årsmøtedato skal kunngjøres 8 uker før møtet skal finne sted. 

Innkalling med saksliste, saker og kandidater til valg skal "sendes, enten pr post, e-post, i 

medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider" minst to uker før årsmøtet finner sted. 

Styrets innstilling

Dato for ordinært årsmøte ble kunngjort i mars, da vi utsatte det ordinære årsmøtet og har stått 

publisert i fanen på klubbens nettsider siden mars. 

Saksliste, saker og kandidater til valg blir sendt ut lørdag 19. september, 2 uker før årsmøtedato.

Forslag til vedtak 

Innkallingen til årsmøtet i Norsk Boxerklubb 2020, godkjennes.
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Sak 2

Opprettelse/nedleggelse av avdeling

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Klubbens lover sier at det er årsmøtet som skal godkjenne opprettelse og/eller nedleggelse av 

avdelinger. 

Styrets innstilling

Der har ikke vært endringer i lokalavdelingene siden forrige årsmøte og det er følgelig ingen 

endringer årsmøtet skal ta stilling til. 

Forslag til vedtak 

Det tas til orientering at det ikke har vært endringer i lokalavdelinger siden forrige årsmøte. 
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Sak 3

Medlemskontingent

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Klubbens lover sier at årsmøtet skal vurdere endringer i kontingent.

Styrets innstilling

Styret anbefaler at kontingenten for 2021 forblir på samme nivå som i 2020.

Forslag til vedtak 

Det gjøres ingen endring i kontingenten for 2021. 
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Sak 4

Innkomne saker

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Sak fra Tone Robertsen:

For å kunne delta i konkurransen om tittelen "årets xxx-boxer" i en av de grenene der denne 

hedersbetegnelsen deles ut, må hund være bosatt i Norge. 

Styrets innstilling

Styret har ikke tatt stilling i saken.

Forslag til vedtak 

I kriteriene for å kunne være med å konkurrere om tittelen "årets xxxx-boxer", tilføyes:  Hunden må 

være bosatt i Norge. 
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Sak 5

Handlingsplan

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

2020 har vært et veldig spesielt år. Med unntak av vinterutstillingen som ble arrangert i februar, 

rakk vi ikke å gjennomføre noen planlagte aktiviteter før koronaepidemien stanset det meste av 

aktivitet. I tråd med anbefalinger fra NKK og helsemyndighetene, kom man etterhvert i gang med 

å arrangere utstillinger. 

Med tanke på at året omtrent er over, legger styret frem en svært avgrenset handlingsplan. 

Styrets innstilling

Handlingsplan 2020:

1. Styret avholder tre spesialutstillinger

2. Styret fullfører rasekompendiet og oversender dette til NKKs standardkomite

3. Styret gir ut to numre av Boxernytt

4. Styret ferdigstiller snutemålingsinstrument og prøver ut dette.  

Forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar følgende handlingsplan for 2020:

1. Styret avholder tre spesialutstillinger

2. Styret fullfører rasekompendiet og oversender dette til NKKs standardkomite

3. Styret gir ut to numre av Boxernytt

4. Styret ferdigstiller snutemålingsinstrument og prøver ut dette. 
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Sak 6

Budsjett 2020

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Det er nesten litt underlig å skulle vedta et budsjett for 2020 i oktober, likefullt kommer her et 

revidert budsjett som tar inn over seg det som har skjedd (eller ikke skjedd) i år. 

Styrets innstilling

På vegne av klubben donerte styret en sum tilsvarende ett nummer av Boxernytt til NKK da krisen 

rammet dem og de ba om hjelp. Ut over dette har vi hatt større inntekter enn opprinnelig forventet 

fordi vi har arrangert en ekstra spesialutstilling. På grunn av koronasituasjonen har vi ingen 

planer om å gjennomføre samarbeidsoknferansen for klubbens tillitsvalgte og det blir heller ikke 

noe nordisk seminar. 

Forslag til vedtak 

Budsjett for 2020 vedtas. 

Vedlegg

1. Budsjett 2021.pdf
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Kontonr. Tekst Note Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett   

      2018 2018 2019 2020  
  DRIFTSINNTEKTER            

3100 Medlemskontingent   294 650 290 000 305 392 290 000  
3103 Andre Inntekter (gml. 3080) 1 129 825 85 000 53 857 20 000 A 
3104 Salg Klubbshopp (gml. 3081) 3 51 292 40 000 27 555 25 000  
3105 Nyre/helse inntekter 2     45 656 15 000 B 
3621 Utstillingsinntekter 4 109 869 100 000 111 312 110 000  

  SUM DRIFTSINNTEKTER   585 636 515 000 543 772 460 000  
               
  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 7 100 190 110 000 99 275 50 000 C 
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l 8 14 418 10 000 1 208 0 D 

6861 
Samarbeidskonferanse, 
Raseseminar, Oppdretterseminar, 
Årsmøte 

9 94 867 90 000 104 681 
0 D 

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

  Sum driftskostnader   508 598 516 000 540 952 379 270  
               
  DRIFTSRESULTAT   77 038 -1 000 2 820 80 730  
               
  FINANSINNT. OG -KOSTN.            

8040 Renteinntekter, skattefri   1 676 1 500 2 296 2 000  
  SUM NTO. FINANSPOSTER   1 676 1500 2 296 2 000  
               
               
  ÅRSRESULTAT   78 714 500 5 116 82 730  
  Overskudd + / Underskudd -            

8 av 34Norsk Boxerklubb



        
        
        

A 
I denne posten ligger hovedsakelig momkompensasjon samt diverse egenandeler fra 
ulike  

 arrangementer. Ettersom det ikke arrangeres hverken seminarer eller samarbeidskonferanse 
 i 2020, er det kun beregnet et forsiktig anslag på momskompensasjon.   
        

B I denne posten har det ligget inntekter fra gaver og donasjoner til ulike helseprosjekter. I tillegg 
 har klubben i flere år vært så heldige at vi har fått en stor donasjon fra Oslo og Akershus. Denne 

 kan vi ikke budsjettere med. Per september vet vi at det er færre inntekter bl.a. fordi det ikke 

 har vært arrangert auksjon eller andre salgsaktiviteter til inntekt for dette formålet.  
        
        

C Ulike private forhold gjorde at tidligere redaktør ikke hadde kapasitet til å få jobbet med   
 bladet på våren. Med krisen NKK sto i, valgte styret å donere en sum tilsvarende det vi    
 normalt bruker på å produsere ett nummer av bladet, nemlig 20 000 kroner, til NKK.   
 Vår plan var å få ut et blad før sommeren. Det viste seg dessverre å ikke være mulig.   
 Boxernytt kommer derfor kun i to nummer i år.      
        

D 
Arrangement ikke 
gjennomført       

        
E Støtte til NKK på 20 000 kroner. I tillegg har vil brukt penger til bilder til rasekompendiet,    

 valpepakker, div gaver ifm årsmøtet og andre anledninger.     
        

F Basert på tidligere årsmøtevedtak skal sum som settes av til pott det kan søkes om fra  
 lokalavdelinger og kontaktområder være en prosentandel av innkommet medlemskontingent  

 året før.        
        

G Færre fysisike styremøter enn planlagt.       
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Sak 7

Valgkomiteen rapport og innstilling, samt egenpresentasjon av kandidatene

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Valgkomiteen har levert sin rapport og innstilling til de ulike vervene. 

Forslag til vedtak 

Denne rapporten tas til orientering. Det stemmes over den enkelte kandidat til de ulike verv.  

Vedlegg

1. Valgkomiteens arbeid og innstilling av kandidater.pdf

2. Hunde-CV Valgkomite Erik Rognlie.pdf

3. Hunde-CV Valgkomite Kristin Rosøy.pdf

4. Hunde-CV Hovedstyret_Joachim Næss.pdf

5. Hunde-CV Hovedstyret Tone Robertsen.pdf

6. Hunde-CV Hovedstyret_Birgit Løkken.pdf

7. Hunde-CV Hovedstyret Trine Glorvigen.pdf

8. Hunde-CV Eirin Hovedstyret.pdf
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Valgkomiteens rapport til Årsmøtet 
Valgkomiteen har siden Årsmøtet 2019 bestått av Erik Rognlie, Cecilie Strømstad og Espen 
Hagstrøm, hvor sistnevnte har vært leder. 
 
Valgkomiteen har hatt regelmessige møter pr telefon, skype og messenger. Det har også 
vært kontakt medlemmene imellom på lukket Facebook gruppe. På grunn av medlemmenes 
travle dager har dette vært en grei og enkel måte å avholde møter og diskutere saker på, da 
man har spart medlemmene for eventuell reisetid. 
 
Valgkomiteen har bedt om innspill både fra klubbens medlemmer om innspill på personer 
som vi bør vurdere og vi har gjennomført en anonym spørreundersøkelse til medlemmene 
av hovedstyret for å kartlegge hvilke profiler det er behov og for å få konkrete tips på 
personer Valgkomiteen bør vurdere. 
 
Valgkomiteen har informert medlemmene gjennom Boxernytt og den lukkede Facebook 
gruppen for klubbens medlemmer “Norsk Boxerklubbs Diskusjonsforum” om hvilke verv som 
skal bekles, hvordan man foreslår kandidater samt hvilke frister som gjelder.  
 
Tidlig i denne Valgkomiteens periode ble det klart at Line Orlund ikke ville ta gjenvalg som 
leder, og det har selvsagt vært en hovedprioritet for Valgkomiteen å finne nye 
lederkandidater, hvilket ikke har vært enkelt. Generelt sett er det dessverre utfordrende å 
finne medlemmer som er villige til å påta seg verv i klubben. Bakgrunnen for hvorfor det er 
utfordrende er belyst av Solveig Strand i siste Boxernytt som kom nå i September 2020.  
 
Valgkomiteen har vært i kontakt med et stort antall kandidater for å finne de vi mener er best 
egnet til å ta Norsk Boxerklubb videre inn i fremtiden, og vi mener vi har kommet fram til et 
forslag til ny styresammensetning som er spennende. Vi har søkt å finne kandidater som kan 
bidra til å samle medlemsmassen rundt vår felles oppgave: Ivaretakelse av boxeren i Norge. 
Vi har også forsøkt å finne kandidater fra hele landet for å få en god geografisk fordeling. 
 
Vi håper at de som blir valgt inn blir godt tatt imot av klubbens medlemmer! 
 
Valgkomiteen vil takke for den tilliten vi har blitt vist fra klubbens medlemmer, og vi har gjort 
vårt for at det kommende styre blir satt sammen med de rette personer, som kan bringe 
klubben videre i tråd med klubbens gode intensjon for den fine og stolte hunderasen vi 
representerer.  
 
 
 
 
Valgkomiteen Norsk Boxerklubb 
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Foreslåtte kandidater med navn på forslagsstiller 
 
 

Kandidat Verv Forslagsstiller 

Joachim Næss Leder - Hovedstyret Valgkomiteen 

Tone Robertsen Medlem - Hovedstyret Valgkomiteen 

Birgit Løkken Medlem - Hovedstyret Valgkomiteen 

Trine Glorvigen Varamedlem - Hovedstyret Valgkomiteen 
Tone Granli 

Eirin Elisabeth Lie-Johansen Varamedlem - Hovedstyret Valgkomiteen 

Erik Rognlie Medlem - Valgkomiteen Valgkomiteen 

Kristin Rosøy Varamedlem - Valgkomiteen Valgkomiteen 
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Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteens innstilling er en god blanding av personer som har ulike erfaring, som vil 
være med å utfylle hverandre på en god måte sammen med de i hovedstyret som ikke er på 
valg i år.  
 
Joachim Næss - Leder av Hovedstyret 
Joachim har lang erfaring med styreverv utenom hundemiljøet og har også erfaring fra 
styreverv i lokalområdet Oslo og Akershus, og sammen med erfaring fra jobb, trening med 
boxer, instruktørutdanning osv. gir det Joachim en bred bakgrunn selv om han ikke har sittet 
i hovedstyret tidligere. 
 
Tone Robertsen - medlem av Hovedstyret 
Tone Robertsen har vært et godt arbeidsjern i styret i foregående periode, og tatt godt tak i 
flere oppgaver, og vært en pådriver for å få til bla. klubbshop, boxerkalender osv. Tone har 
også vært en svært ansvarsfull materialforvalter i klubben. 
 
Birgit Løkken - medlem av Hovedstyret 
Birgit er ikke den som “bråker” mest, men hun har klare meninger og står for det hun tror på. 
Dette har hun vist gjennom bla. å vise fram “Pippi” som har mer enn ⅓ hvitt - noe som for 
enkelte er kontroversielt. Birgit har også hatt et valpekull. Birgit var varamedlem til styret i 
forrige periode og har god erfaring for å kunne ta en rolle i styret. 
 
Trine Glorvigen - varamedlem av Hovedstyret 
Trine er kanskje et nytt ansikt for mange i klubben og er det yngste medlemmet som 
valgkomiteen foreslår. Trine er engasjert i boxeren og hennes arbeid som advokatfullmektig 
er svært nyttig inn mot styrearbeidet. 
 
Eirin Elisabeth Lie-Johansen - varamedlem av Hovedstyret 
Eirin har vært pådriver for å få til god drift av kontaktområdet Agder. Eirin har bred 
boxererfaring med fokus på å bruke boxeren på ulike måter, i tillegg til også å være 
oppdretter. 
 
Erik Rognlie - medlem av Valgkomiteen 
Erik har en bred kontaktflate i klubben, og er en veldig god ressurs inn i valgkomiteens 
arbeid. 
 
Kristin Rosøy - varamedlem av Valgkomiteen 
Kristin har lang erfaring i klubben og har, som de fleste nok vet, vært redaktør til Boxernytt i 
mange år - og gjennom det opparbeidet seg godt kontaktnettverk i klubben 
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Medlemmenes forslag for de enkelte kandidater 
 
Kandidat: Trine Glorvigen 
Verv: varamedlem til Hovedstyret 
Fra: Tone Granli 
Trine er ung jente som er vokst opp med boxer. Har et ønske om å lære og engasjere seg i klubben 
og for rasen vår. Nå som hun er ferdig med studier. Trine er advokat av yrke. 
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Hunde-CV – kandidat til valgkomiteen i Norsk Boxerklubb 
 
 

Formalia 

Navn: ROGNLIE, Erik 
Adresse: Primskottåsen 14, 3614  KONGSBERG 
Telefon: 99464689 / 90811375 (jobb og dagtid :-)  ) 
E-post: erik@rognlie.no 
 
 
 

Litt om meg.  

Gift for 2. gang., - det bekrefter vel at jeg er umulig :-), Har 
to flotte gutter fra 1. ekteskap hvorav den ene har 
komplementert livet mitt med ett barnebarn så langt + gitt meg status som bonusbestefar for til en fin 
gutt på 5 år.. 

Har utdannelsen fra Politiskolen, og 10 års tjeneste i politiet før jeg fikk tilbud om å være med å bygge 
opp ett sikkerhets- / vekter selskap med hundetjeneste som sin spesialitet, ble jeg var med på. Men 
som familiefar/ forsørger og uteblitt lønn, havnet jeg tilbake i ett mer sikkert yrke i kommunal 
virksomhet. Innkreving av skatt og avgift hadde jeg jo lært en del om på politiskolen som 
lensmannsbetjent, og fikk jobb i Frogn kommune. Etterhvert skjedde jo det som vanligvis skjer med 
“enslige” menn, de treffer sin nye utkårede, og flytting til Kongsberg ble en realitet. Jobben jeg har i 
dag dukket opp etterhvert, 
Hund har alltid fulgt meg gjennom livet, fra bestefars elghund til egen boxer etterhvert. Før det stoppet 
opp og boxer som er min blivende rase, har jeg vært innom, Schæfer, Labrador (mens du har 
småbarn er det en grei rase) deretter Rottweiler, Bullmastiff, før Boxer som idag er rasen for meg og 
no.1 
 
 

Hundeerfaring (Boxer og andre raser): 

Schæfer, rottweiler og bullmastiff (2 kull med valper) 
 

Erfaring  

Henviser til “Litt om meg” 
 
 

Nåværende/tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 

Medlem av valgkomiteen 
 
 

Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 

Jeg synes det er viktig å få frem kandidater som ønsker rasens beste, og ikke minst har noe å tilføre 
klubben. Klare å se fremover, dekke medlemmenes interesser og ønsker, finne kandidater som har 
ryggrad for å stå opp for medlemmene som har valgt dem inn i Norsk Boxerklubbs styret for å gjøre 
det beste, absolutt beste for rasen vår! 
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Hunde-CV – kandidat til valgkomiteen i Norsk Boxerklubb 
 
 

Formalia 

Navn: Kristin E Rosøy Kirkham 
Adresse: Hålogalandsgata 104 a, 8008 Bodø 
Telefon: 97701951 
E-post: kel-ro@online.no 
 
 
 

Litt om meg 

Jeg er 52 år. Har to voksne barn, er gift og jobber som lærer i 
videregående skole. Foruten hund som kan sies å være min 
største og nærmest altoppslukende hobby er mine interesser foto, gamle uløste krimsaker (ja vet, litt 
nerd der) og turer i skog og mark. 
 
 

Hundeerfaring (Boxer og andre raser): 

Jeg er vokst opp med boxer. Siden 1989 har jeg hatt egne boxere i hus uten opphold. Jeg har også 
hatt en saluki. I dag har jeg en boxerhanne på fem år og en blandingsvalp på snart ett år. 
 
 

Erfaring  

Aller best trives jeg med hundene i skog og mark der de kan løpe løse. Opp gjennom årene har jeg 
deltatt på utallige kurs både med og uten hund. For å nevne noen kurs: apellmerke, kynologi, 
problemhund, valp, agility, blodspor, IPO, utstilling, oppdretterskolen 1 og 2 med flere. Jeg har hatt ett 
kull med valper under kennelnavnet Boxwalk. 
 
 

Nåværende/tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 

Jeg har vært redaktør for Boxernytt i 10 år, kontaktperson for Norsk Boxerklubb kontaktområde 
Nordland i mange år, og jeg har sittet i valgkomiteen en gang tidligere 
 
 

Hva ønsker du å oppnå i valgkomiteen? 

På grunn av mine mange år som aktiv boxereier har jeg et stort kontaktnett og kjenner mange 
medlemmer rundt om i landet. Vi står ved et «veiskifte» der det nåværende styret med noen få 
utskiftninger har ledet klubben i 10 år. Nå er det på tide å la nye, engasjerte og kompetente 
medlemmer få overta. Jeg tror at jeg vil kunne bidra positivt når det kommer til å finne nye kandidater 
til styret i Norsk Boxerklubb. 
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Hunde-CV – kandidat til hovedstyret Norsk Boxerklubb 
 

Formalia 
Navn: Joachim Næss 
Adresse: Hosleveien 118, 1357 Bekkestua 
Telefon:47487450 
E-post: joachim.naess@gmail.com 
 
 
 

Litt om meg 
 
Bosatt på Bekkestua, litt utenfor Oslo, har 
jeg de siste årene har jeg vært relativt aktiv i 
klubbsammenheng mine to siste boxere. 
Sammen med min samboer har jeg jevnlig deltatt på kurs og aktiviteter arrangert av klubben. Dette 
gjør at mange av dere kjenner meg kanskje fra historier på boxerrelaterte sosiale medier hvor jeg, 
«med pennen ført» av småskeptiske hunder, har delt innhold og skråblikk fra livet med boxere. 
 
Begge disse har med hånden på hjertet, i egenskap av at min samboer og jeg er nyfrelste 
friluftsmennesker, blant annet kunnet si at de faktisk har vært ute en vinternatt før.  
I tillegg til å bruke tid på fjell og vidder er jeg en ivrig stisyklist, aktiv fotograf og gatas nøyeste når det 
vaskes bil. Jeg setter pris på å lære nye ting, og skrudde en gang fra hverandre en hel bil og 
restaurerte den for å se om jeg fikk det til.  
 
 

Hundeerfaring (Boxer og andre raser): 
Min første boxer hadde jeg allerede på 90-tallet og rasen har alltid ligget nærmest hjertet. I den senere 
tid har jeg hatt Knirk som ble født i 2016, men dessverre døde av sykdom 2019. Før jul i 2019 overtok 
jeg Anna på omplassering sammen med min samboer Linn. Med begge de to siste har jeg trent bruks 
og ellers vært aktiv i klubbens aktiviteter, både på egenhånd og som instruktør på kurs.  
I tillegg til å ha gjennomført instruktørutdanning på Lundquist Hundeskole har jeg har også bedrevet 
frivillig arbeid for hunder med utfordrende adferd på FOD-gården.  
 
 

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring 
Jeg har mangeårig erfaring med styreverv i frivillige organisasjoner. Først i egenskap av nesten 10 år 
som styremedlem, rådgiver for styret og redaktør i medlemsblad hos en interesseorganisasjon for 
bileiere. I tillegg til daglig drift og forvaltning av organisasjon i henhold til deres statutter var jeg sentral 
i bytte av organisasjonens nettsider, to runder med oppfriskning av medlemsblad samt etablering og 
videre arbeid med organisasjonens tilstedeværelse i sosiale medier.   
 
I de senere år har jeg i tillegg til å være aktiv med egen hund vært styremedlem og ressursperson i 
NBK Oslo og Akershus hvor fokuset har ligget på økt aktivitet, tilgjengelighet for medlemmene og 
markedsføring av lokallagets aktiviteter slik at enda fler kan delta. Jeg har vært med på å arrangere 
både temakvelder, kurs, boxerfestival og boxerleir.  
 
Jeg jobber som forretningsutvikler i et digitalt produktstudio som skaper digitale produkter og tjenester 
for våre kunder. Her jobber jeg tett med ledelsen hos kundene for å sikre at bedriftenes strategi blir 
koblet opp mot og tatt ut i brukervennlige produkter og tjenester for deres kunder og ansatte. Arbeidet 
krever bred forretningsforståelse og evne til å raskt sette seg inn i forskjellige bedrifters daglige drift, 
uavhengig av tidligere erfaring fra deres aktuelle bransje. Min styrke er at jeg, i tillegg til å være 
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naturlig nysgjerrig og metodisk, er god på sette sammen og å få tverrfaglige grupper til å jobbe mot 
felles mål.  
 
 

Tidligere/nåværende engasjement for Norsk Boxerklubb 
Styremedlem NBK Oslo og Akershus 2017-2019 
Ressursperson for styret NBK Oslo og Akershus 2019-2020 
 
 
------------------- 
 
 

§1-2 Formål, NBKs lover 
Formålsparagrafen til NBK nevner at formålet til NBK er: 

1. å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge 
2. å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport 
3. å forvalte boxeren som rase i Norge 
4. å arbeide for etisk riktig behandling av hunder 
5. at avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet 
6. å ivareta kynologiske interesser 

 
Velg to av formålene som er nevnt over og forklar hvordan du vil jobbe med disse to formålene. 
 
Formål 1: 
 
Det er vanskelig å velge blant disse seks formålene. I egenskap av å stille til valg som leder mener jeg 
det er fornuftig å ha godt fokus på alle seks.  
 
Skal jeg likevel velge tror jeg at det å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport vil 
være viktig. Slikt arbeid vil kunne bidra til å øke engasjementet rundt både rasen og NBK. I et lengre 
perspektiv tror jeg dette er viktig for å sikre ikke bare rekruttering av fremtidige boxereiere, men også 
fremtidige ressurspersoner for klubben.  
 
I dette arbeidet tror jeg på å øke og tydeliggjøre klubbens digitale tilstedeværelse. Dette vil gjøre 
informasjon om klubbens aktiviteter lettere tilgjengelig for et bredere publikum. Like viktig er det 
kanskje også å se på rutiner og arbeid rundt det å stable slike aktiviteter på beina. En ting er lett 
tilgjengelig informasjon om rammene NKK har, mens det å gjøre det «enkelt» for lokalavdelingene å 
sette i gang aktiviteter og initiativ på egenhånd også vil kunne bidra.   
I dette arbeidet er det også viktig å være ydmyk på at ikke alle klubbens nåværende og potensielle 
medlemmer nødvendigvis er heldigitale, og sørge for at også disse kan delta på like premisser.  
 
 
Formål 2:  
 
Etter selv å ha mistet en boxer som følge av sykdom er det ikke unaturlig å ha et ønske om å bidra til 
at avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.  
 
Her er det allerede gjort et veldig godt stykke arbeid og lagt ned mange timer med frivillig innsats.  
Det er mange interesser, roller og meninger om temaet, hvor ikke alle kanskje opplever at man drar i 
samme retning.  
 
Jeg tror at god dialog og økt åpenhet er nøkkelen her. Dette oppnås riktignok ikke med innsats fra 
styre og klubb alene. Jeg håper det å møte medlemmer, oppdrettere og andre involverte som innehar 
domenekunnskap med respekt og mål om større forståelse for deres synspunkt og mening kan bidra 
positivt. Både til fremgang på området, men også forståelse for klubbens rolle og det arbeidet som 
allerede er gjort.  
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Ordet er fritt 
Det finnes enormt med kunnskap og historie i klubben. For min egen del er det mange områder hvor 
jeg har masse å lære. Samtidig så er det ikke alle aspekter av sunn klubbdrift som betinger inngående 
kunnskap om hverken rasen eller klubbens historie. Å søke etter å gjøre ting enklere, tilgjengelig 
digitalt, etablere gode rutiner og et sunt nivå av transparens på disse områdene vil gagne klubben og 
gjøre den robust også i tiden fremover, hva enn den bringer.  Det kan hende vi må prioritere mer. 
Gjøre unna noen ting før vi gjør neste. 
 
Jeg er som tidligere nevnt, ydmyk på at det er mange i klubben som kan mer om rasen og klubbens 
historie. Likevel mener jeg at min erfaring med å innhente innsikt, å sette mennesker i dialog og drive 
prosesser fremover med mål om forbedring eller forenkling vil være positiv i klubbsammenheng. Å 
jobbe med å forstå og å identifisere utfordringer, finne ut hva man trenger av informasjon, hvem man 
må involvere og sette realistiske mål for løsning gjør jeg daglig.   
 
 

Klubbutvikling 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i hovedklubben samt lokalavdelinger og kontaktområder? 
 
Økt aktivitet, uavhengige av hvor i klubben det skal skje, betinger flere ting. Det å jobbe for at det er 
lettere å stable på bena et arrangement eller en aktivitet gjennom tilgjengelig informasjon og verktøy 
som kan avhjelpe er et område det kan være mulig å høste lavthengende frukter på.  
 
Det neste er at det må finnes noen som ønsker å både arrangere og delta på aktiviteten. Økt 
deltakelse kan oppnås ved å jobbe mer målrettet med synlighet og informasjon ut til medlemmer. 
Dialog med medlemmene kan bidra til at vi i større grad velger ting folk vil delta på. Markedsføring, 
selv i sin enkleste og rimeligste form kan også hjelpe.  
 
Å gjøre det attraktivt å være med å arrangere er kanskje like viktig. Alle som stiller opp for klubben 
gjør det som en frivillig greie. Kanskje skal vi jobbe for å synliggjøre det, kanskje skal vi jobbe med 
hvordan vi kommuniserer med hverandre. Jeg tror nemlig at om det er gøy å være med på noe, så blir 
folk med igjen.  
 
Uansett må vi sørge for at vi har tar vare på de som bidrar positivt på en god måte, og gjør det 
attraktivt for nye medlemmer å begynne å bidra.  
 
 

RAS 
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du må gjøres for å 
få flest mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av RAS? 
 
RAS er ett av områdene jeg oppfatter at det har vært relativt god dialog allerede. Mye ekspertise, som 
blant annet helseavdelingen i NKK, klubbens avlsråd og oppdrettere selv, har vært involvert i ulike 
stadier arbeidet med innholdet i RAS.  
 
Uten selv å ha vært involvert i arbeidet som har blitt gjort vil jeg på generelt grunnlag si at det vil være 
nyttig å avdekke hvilke deler av dialogen med oppdrettere som fungerte godt tilbake i 2013 og bygge 
videre på dette. Å gjøre en vurdering på om man bør jobbe mer med forankring, om det er nyttig å 
involvere oppdrettere og hannhundeiere tidligere, ha et annet format på involveringen eller om måten 
informasjon deles underveis i arbeidet er også naturlig.  
 

Retningslinjer for avl og oppdrett 
Det er en positiv trend at flere og flere oppdrettere følger retningslinjene for avl og oppdrett. Hva 
tenker du skal til for å få flest mulig til å følge dem? 
 
Erfaringsmessig er god tilgang på informasjon nyttig. Dersom informasjonen, men forståelsen for 
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hvorfor retningslinjene eksisterer mangler, må man jobbe mer med det.  Om oppdrettere er uenige i 
retningslinjene eller oppfatter de som urimelige, håper jeg igjen det er mulig å opprette dialog på 
området, fremfor å sitte på hver sin tue og rope, eller enda verre; se bort fra retningslinjene for avl og 
oppdrett. Å skape et godt klima for dialog hviler likevel ikke utelukkende på klubben i egenskap av 
styret, men betinger også at oppdrettere får anledning til og er villige til å være med.  
 

HD 
Vi ser at HD utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere, oppdrettere 
og Norsk Boxerklubb for å snu den negative utviklingen? 
 
Uten å ha dybdekunnskap på området forstår jeg det slik at det å snu en slik trend ikke er gjort over 
natten. Som leder vil det være viktig for meg å forstå og skape forståelse for at trenden er negativ og 
skape et klima hvor dialog rundt det å snu trenden er mulig og inkluderende. 
 

Boxer og hundesport 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter? 
 
Her er kanskje utgangspunktet relativt, men jeg opplever at boxeren i økende grad brukes aktivt i 
hundesporter. Som «fersk» innen hundesport selv opplever jeg dog at det er et gap mellom de som 
ønsker å ha en aktiv familiehund og de som i dag er aktive i hundesport med sin familiehund.  
Å arbeide for å redusere dette opplevde gapet er noe vi har hatt god erfaring med i NBK Oslo og 
Akershus. Ved å arrangere kurs og aktiviteter hvor nye og gamle medlemmer kan få en introduksjon til 
forskjellige hundesporter har ført til økt aktivitet i lokalavdelingen. Økt aktivitet vil forhåpentligvis på sikt 
føre til at fler tar steget over til å bli aktive i hundesporter.  
 
 

Utstilling 
Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet?  
 
Å ha utstilling som en arena hvor rasens eksteriør bedømmes er uten tvil et viktig verktøy for å sørge 
for at rasestandarden følges. En ting er rent visuelt, men slik jeg forstår det har flere av «kravene» til 
en bra utstillingsboxer også direkte innvirkning på individets helse.  
Å jobbe for felles forståelse for rasestandard hos både eiere, oppdrettere og dommere vil være positivt 
bidragsytende på området.  
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Hunde-CV – kandidat til hovedstyret Norsk Boxerklubb 
 

Formalia 
Navn: Tone Robertsen 
Adresse: Landskronaveien 385, 2013 Skjetten 
Telefon: 90679583 
E-post: tone.robertsen@getmail.no 
 
 

Litt om meg 
Samboer, har 2 boxere Villenils og Emma. Jobber som 
konsulent i Bymiljøetaten. 
 
 

Hundeerfaring (Boxer og andre raser): 
Har levd med boxer i hus siden 1986, og har kun hatt boxer. 
 
 

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring 
Har sittet i Nbk O/A som styremedlem i 4 år. 
Har sittet i Nbk hovedstyret i 2 år 
Verneombud i Bymiljøetaten i 6 år, og er det fortsatt. 
Styreleder i borettslaget jeg bor i, der jeg har sittet i styret i 3 år. 
 

Tidligere/nåværende engasjement for Norsk Boxerklubb 
Styremedlem i O/A 
Styremedlem i hovedstyret 
 
 
------------------- 
 
 

§1-2 Formål, NBKs lover 
Formålsparagrafen til NBK nevner at formålet til NBK er: 

1. å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge 
2. å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport 
3. å forvalte boxeren som rase i Norge 
4. å arbeide for etisk riktig behandling av hunder 
5. at avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet 
6. å ivareta kynologiske interesser 

 
Velg to av formålene som er nevnt over og forklar hvordan du vil jobbe med disse to formålene. 
 
Formål 1: 

å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge. 
 

 
Formål 2:  
        Å forvalte boxeren som rase. 
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Ordet er fritt 
For å fortsette det arbeidet jeg har vært med på i de 2 årene som har vært. Ta meg av det praktiske 
som er nødvendig for å drive en raseklubb. 
 
 

Klubbutvikling 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i hovedklubben samt lokalavdelinger og kontaktområder? 
I samarbeid med resten av styret få en bedre dialog mellom hs og avdelinger/kontaktområder. 
At HS er behjelpelig til at disse kan klare å arrangere di. 
 

RAS 
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du må gjøres for å 
få flest mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av RAS? 
Å få en bedre dialog med alle oppdrettere og hanhundeiere. 
 
 

Retningslinjer for avl og oppdrett 
Det er en positiv trend at flere og flere oppdrettere følger retningslinjene for avl og oppdrett. Hva 
tenker du skal til for å få flest mulig til å følge dem? 
Her også tenker jeg at en god dialog er veien å gå. 
 
 

HD 
Vi ser at HD utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere, oppdrettere 
og Norsk Boxerklubb for å snu den negative utviklingen? 
Tenker at det her vil være viktig å få alle til å følge klubbens avlskrav, og igjen dialog. 
 
 

Boxer og hundesport 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter? 
Oppfordre og hjelpe til at avdelingene/kontaktområdene får til å arrangere kurs, konkurranser o.l. 
Flinkere til å promotere hvor flink boxeren kan være i de fleste hundesporter, og hvor gøy det kan 
være. 
 
 

Utstilling 
Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet?  
Her tenker jeg at det ekstriørmessige blir ivaretatt. «hvordan boxeren skal se ut» 
Ikke alltid helsen til boxeren kan avdekkes der, men kort snute, trange nesebor, bevegelse og ikke 
minst gemytt m.m  kan det. 
Tenker også at NBK bør/skal bruke spesialdommere på sine rasespesialer. 
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Hunde-CV – kandidat til hovedstyret Norsk Boxerklubb 
 

Formalia 
Navn: Birgit Løkken 
Adresse: Storlidalsvegen 138, 7340 Oppdal 
Telefon:95876444 
E-post: birgit.lokken@oppdal.com 
 
 

Litt om meg 
Jeg heter Birgit og er 49 år. Jeg kommer fra Oppdal hvor jeg driver 
gård og bor sammen med mine to boxere Pippi og Alma.  
 
 

Hundeerfaring (Boxer og andre raser) 
Et liv uten hund er helt ukjent for meg, da det alltid har vært en firbent venn ved min side. Jeg er 
oppvokst med at boxer er rasen. Har også hatt noen år med ulike hunderaser, før jeg igjen fikk boxer. 
En gang boxer alltid boxer!  
Utover det å ha boxer som følgesvenn, så har jeg tatt NKK’s oppdretterskole del 1 og 2. Har også 
deltatt på det meste av seminarer i regi av NBK de siste årene.  
Har hatt ett kull med eget oppdrett. 
 
 

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring 
Har litt erfaring med styrearbeid. Bla fra skoleutvalg og som elevrådsleder på videregående. 
Nestleder i Lønset Bondelag, vara medlem i Oppdal Hesteforsikring og div andre verv i forskjellige 
lokallag her jeg bor.  
Jeg er utdannet agrotekniker og har drevet gård i 22 år. 
 
 

Tidligere/nåværende engasjement for Norsk Boxerklubb 
Har sittet som vara medlem i NBK siden siste valg. 
Er styremedlem i NBK avd. Trøndelag. 
 
 
------------------- 
 
 

§1-2 Formål, NBKs lover 
Formålsparagrafen til NBK nevner at formålet til NBK er: 

1. å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge 
2. å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport 
3. å forvalte boxeren som rase i Norge 
4. å arbeide for etisk riktig behandling av hunder 
5. at avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet 
6. å ivareta kynologiske interesser 

 
Velg to av formålene som er nevnt over og forklar hvordan du vil jobbe med disse to formålene. 
 
Formål 1: 
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Å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge. 
 
Rasens helse er et viktig punkt som påvirker både hund og hundeeier.  
Vi ønsker alle en frisk og rask boxer som vil følge oss i våre forskjellige aktiviteter i mange år 
fremover, og det å ha en syk boxer gjør noe med oss eiere også. 
Plusser vi på mentalitet og funksjonalitet (eksteriør) som også setter preg på vår hverdag med våre 
firbente, så har vi et godt utgangspunkt. 
For å ivareta trolig den største gruppen av vår rase, familieboxeren, så mener jeg vi bør jobbe mot 
psykiske og fysiske gode individer som elsker å være med på det vi ønsker å finne på av aktiviteter. 
 
 
Formål 2:  
At avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet. 
 
Fortsette å avholde seminarer med aktuelle temaer, som vil bidra til mer kunnskap en kan ta med seg 
videre i avlsarbeidet. 
Det er tross alt arbeidet oppdretterne legger ned som gjør at vi kan ha glede av disse firbente vennene 
våre. 
 
 

Klubbutvikling 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i hovedklubben samt lokalavdelinger og kontaktområder? 
Oppfordre oppdrettere og eiere til å jobbe sammen om, og bli enige om veien videre til en sunnere og 
friskere boxer.  
Støtte opp om å samarbeidskonferansen. En møteplass for de som jobber ute i lokalavdelingene i vårt 
langstrakte land og hvor det kan utveksles erfaringer. Noe som kan bidra til inspirasjon til våre frivillige 
som forhåpentligvis vil gjenspeiles i økt aktivitet i våre lokalavdelinger. 
 
 

RAS 
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du må gjøres for å 
få flest mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av RAS? 
 
Gi oppdrettere og hannhund eiere mulighet til å være med på å gi innspill og tilbakemeldinger om 
nytte og utforming av dokumentet som skal benyttes. 
 
 

Retningslinjer for avl og oppdrett 
Det er en positiv trend at flere og flere oppdrettere følger retningslinjene for avl og oppdrett. Hva 
tenker du skal til for å få flest mulig til å følge dem? 
 
Fortsette den gode jobben som allerede er satt i gang.   
 
 

HD 
Vi ser at HD utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere, oppdrettere 
og Norsk Boxerklubb for å snu den negative utviklingen? 
 
For å snu utviklingen, må HD indexen bli brukt mer bevisst. Bruke kombinasjoner som ligger høyere 
samlet enn middel indexen på 200. 
Gi råd og veiledning til oppdretterne og hannhundeiere. 
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Boxer og hundesport 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter? 
 
Arrangere kurs i de forskjellige hundesportene er en god innfallsport for å verve eiere og deres 
boxere. Legge fokuset på å ha det gøy og sosialt sammen. 
Arrangementer som Boxerleir (Oslo Akerhus) og Ellingsvatnet helg (Lokal avd. Trøndelag) er fine 
arenaer for å bli kjent med de forskjellige sportene vi har. Og ikke minst bli kjent  og ha det sosialt med 
andre boxer eiere. 
 

Utstilling 
Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet?  
 
Utstilling er en fin arena hvor mange boxere samles og en kan få et lite innblikk i hva vi har  av boxere 
i Norge og evnt utlandet.  
Det er en plass der en møter likesinnede med samme interesse for boxer som en kan utveksle 
erfaringer med. 
Bedømmelser av den enkelte hund og dens kvaliteter gjør at man kan bruke det i det videre 
avlsarbeidet.  
Altså en viktig bidragsyter. 
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Hunde-CV – kandidat til hovedstyret Norsk Boxerklubb 
 

Formalia 
Navn: Trine Glorvigen  
Adresse: Himfjellvegen 31, 2022 Gjerdrum  
Telefon: 98 80 84 78  
E-post: trine@glorvigen.net  
 
 
 

Litt om meg 
Jeg er en ung jente som har boxer, skogsturer og 
bøker som hovedinteresser. Jeg er i tillegg 
advokatfullmektig og koser meg på jobb. På fritiden 
er jeg veldig glad i å leke og trene med hunden, lese bøker og gå ulike skogsturer. 
 
 

Hundeerfaring (Boxer og andre raser): 
Jeg er oppvokst med boxer, og har helt falt for alle aspekter ved boxeren. For min del finnes det ingen 
andre raser som kan måle seg med boxeren. De siste årene har jeg forsøkt å lære mest mulig om 
boxerens bruksområder i ulike hundesporter og om annen hundetrening, særlig agility. Jeg har deltatt 
på flere kurs og treningsgrupper med boxeren, og har særlig de siste årene blitt spesielt interessert i 
boxerens helse og mentalitet.  
 
 

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring 
Jeg har ikke erfaring med styrearbeid, men jobber som advokatfullmektig med vekt på forretningsjus, 
familie- og arverett og konkurs. Jeg kan det juridiske rundt styrearbeid, men har stor interesse for å 
være med å påvirke retningen boxerklubben tar, særlig i forhold til boxerens helse og mentalitet, og å 
vise andre hvilke kvaliteter boxeren har. 
 
 

Tidligere/nåværende engasjement for Norsk Boxerklubb 
Jeg har ingen tidligere eller nåværende engasjement for Norsk Boxerklubb, men har stor interesse for 
å se og lære mer om hvordan Norsk Boxerklubb fungerer som organisasjon. 
 
 
------------------- 
 
 

§1-2 Formål, NBKs lover 
Formålsparagrafen til NBK nevner at formålet til NBK er: 

1. å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge 
2. å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport 
3. å forvalte boxeren som rase i Norge 
4. å arbeide for etisk riktig behandling av hunder 
5. at avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet 
6. å ivareta kynologiske interesser 

 
Velg to av formålene som er nevnt over og forklar hvordan du vil jobbe med disse to formålene. 
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Formål 1: 
At avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet 
Jeg vil sette et større fokus på forebyggende helse og boxerens mentalitet. Slik jeg ser det er fokuset 
pr. i dag dessverre i for stor grad påvirket av hundens utseende og avlsarbeidet av inntjening. Jeg 
tenker at det er viktigere at mentaliteten er på plass, fremfor utstillingskvalitetene. Videre er det svært 
viktig å informere om hvilke forebyggende helsetiltak som kan tas, og hvordan hundeeiere og 
oppdrettere kan bidra til eliminering av helseutfordringer. 
 
 
Formål 2:  
Å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport  
Boxeren er en svært allsidig rase som kan benyttes i de fleste hundesporter. Noe av det viktigste 
boxerklubben kan gjøre her er å informere om bruksegenskaper, og fokusere og vise at den kan 
brukes til annet enn kun utstilling.  
Boxeren er dessuten den perfekte familiehunden.  
De fleste menneskene jeg møter i det daglige ser på boxeren som en skummel rase, såfremt de selv 
ikke har boxer eller kjenner noen med boxer. Jeg tenker at klubben har en stor jobb å gjøre for å 
fremme de positive egenskapene til boxeren og hvilke aktiviteter som kan gjøres med boxeren for 
andre enn boxereiere. Ved å vise de positive egenskapene til boxeren og ufarliggjøre den, vil 
forhåpentligvis interessen for boxeren øke blant befolkningen.  
 
 

Ordet er fritt 
Jeg mener at jeg allerede har skrevet en del om dette over. Jeg er svært interessert i å stille som 
kandidat til styret til NBK, da jeg vil kunne påvirke hvordan klubben skal utvikle seg fra innsiden. 
 
 

Klubbutvikling 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i hovedklubben samt lokalavdelinger og kontaktområder? 
Fremme økt fokus på helse og mentalitet, i tillegg til å arrangere flere kurs rundt ulike hundesporter. 
 
 

RAS 
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du må gjøres for å 
få flest mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av RAS? 
Informere om fordelene ved å delta, og hvilke konsekvenser det kan ha ved å ikke delta. 
 
 

Retningslinjer for avl og oppdrett 
Det er en positiv trend at flere og flere oppdrettere følger retningslinjene for avl og oppdrett. Hva 
tenker du skal til for å få flest mulig til å følge dem? 
Det viktigste vil være informasjonsarbeid, og å ha økt fokus på mentalitet og helse. 
 
 

HD 
Vi ser at HD utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere, oppdrettere 
og Norsk Boxerklubb for å snu den negative utviklingen? 
Det viktigste vil nok være det å være åpen rundt problemet, og la flere av medlemmene kunne 
uttrykke sine meninger rundt dette. I tillegg vil det være viktig å ha stort fokus på informasjonsarbeid 
knyttet til boxerens helse. 
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Boxer og hundesport 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter? 
Informasjonsarbeid knyttet til hundesporter, og å vise de allsidige egenskapene til boxeren. 
 
 

Utstilling 
Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet?  
Større fokus på helse fremfor utseende. 
 
 
 

28 av 34Norsk Boxerklubb



Hunde-CV – kandidat til hovedstyret Norsk Boxerklubb 
 

Formalia 
Navn: Eirin Elisabeth Lie-Johansen 
Adresse: Ingebjørgsvei 5, 4633 Kr.sand 
Telefon:  45 28 06 58 
E-post: nollen@start.no  
 
 

Litt om meg 
Jeg er født i Kr.sand og har bodd her hele livet. Jeg er 57-år 
og har hatt hund siden jeg var 11-år. 
Jeg kan ikke tenke meg en tilværelse uten hund, det er blitt 
en livsstil for meg. 
Jeg er opptatt av at en hund blir aktivisert og at den får brukt 
sine naturlige sanser. 
 

Hundeerfaring (Boxer og andre raser): 
Da jeg var 11-år fikk familien en golden retriever, min første erfaring med hund. Dette ga mersmak. 
Jeg fikk egen hund da jeg var 16-år, en blanding av boxer og rottweiler. Siden har jeg hatt 
mellompuddel, tibetansk spaniel, engelsk cocker spaniel, chavalier spaniel. De to sistnevnte 
konkurrerte jeg i agility med. Min første boxer fikk jeg i 2004, L'ally v d Hundestaffel Nord, det ble 
naturlig å fortsette med agility. Vi reiste rundt og konkurrerte i ca. 3 år, da en korsbåndskade satte en 
stopper for dette. Jeg hadde et valpekull på henne og behold en valp. Det ble flere boxere med årene. 
I noen år hadde vi 3 boxere samtidig. I 2004 tok jeg trinn 1 instruktørutdanning hos NKK og jeg har 
holdt endel kurs i lydighet og agility i lokale hundeklubber i Kr.sand/Mandal. 
Jeg har trent egne hunder i forskjellige aktiviteter, såsom: 
rally-lydighet, agility, lp kl.1, spor, blod-spor, rundering, søk i bygg og besøks-/tur hund, smeller. 
Jeg overtok kennelnavnet v d Hundestaffel Nord i 2013. I dag har jeg 3 hunder: 
2 boxertisper, mor og datter G & T Hjertebo's Orlanda og Olivia v d Hundestaffel Nord samt 
en tibetansk spaniel. 

Erfaring med styrearbeid og yrkeserfaring 
Jeg har tidligere hatt forskjellige styreverv i en av byens lokale hundeklubber: Kr.sand Hundeklubb,  
styremedlem,  medlem i klubbens agility-komitee og deltatt i kiosk-komitee.  Jeg har et bredt kontakt-
nett i byens hundeklubber. Dette har lettet jobben med å arrangere aktiviteter for boxer-eierne i 
distriktet. Gjennom min arbeidsplass gjennom 36-år, nå nav, har jeg hatt endel verv innen 
fagforeningen, bl.a. sekretær (før datamaskinens tid) og kjenner derfor til organisasjonsarbeid. 
 

Tidligere/nåværende engasjement for Norsk Boxerklubb 
Jeg har vært leder/pådriver av NBK, kontaktområde Agder siden 2010, og er det fortsatt sammen med 
Nina Farevåg. 
 
 
------------------- 
 

§1-2 Formål, NBKs lover 
Formålsparagrafen til NBK nevner at formålet til NBK er: 

1. å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge 
2. å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport 
3. å forvalte boxeren som rase i Norge 
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4. å arbeide for etisk riktig behandling av hunder 
5. at avl skjer i ønsket retning, både for rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet 
6. å ivareta kynologiske interesser 

 
Velg to av formålene som er nevnt over og forklar hvordan du vil jobbe med disse to formålene. 
 
Formål 1: 
 å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport 

– får å oppnå dette mener jeg det er viktig at klubben har et lavterskel tilbud når det planlegges 
aktiviteter. Da kan en få med hundeeiere som har anskaffet seg hund for å ha en familiehund. 

– Bruke kompetansen til klubbens medlemmer når det skal arrangeres aktiviteter. 
Jeg vil tro at vi er mange som har høstet lærdom om hundetrening gjennom kursing i andre klubber, 
dette bør komme medlemmene tilgode. 

– Planlegge aktiviteter som hele familien kan være med på. 
 
Formål 2: 
å arbeide for etisk riktig behandling av hunder 

– Det optimale hadde vært at alle som anskaffet seg hund måtte gjennomføre en opplæring og 
bestå en test for å bli godkjent som hundeeier, men det er antakelig ikke realistisk. 

– Jeg tenker vi kan spre informasjon til hundeeiere gjennom kurs og foredrag på bl.a. hvordan vi 
skal forstå de signaler hunden gir til fører og omgivelsene. Dette er grunnleggende lærdom for 
at hunder skal bli behandlet riktig og med respekt.. 

– Legge inn noe informasjon om mattilsynets regler om hunde-/dyrehold på kurs og foredrag. 
– En mulighet er å invitere til åpent info-møte om hva du må tenke igjennom før du går til 

anskaffelse av hund. 
 

Ordet er fritt 
I første omgang tenker jeg at det er en fordel at styrets sammensetning omfavner flere fylker. 
Jeg mener dette kan skape nærhet mellom hovedklubben og avdelinger/kontaktområder i utkantstrøk. 
Dette er grunnen til at jeg velger å stille som kandidat til styret i NBK. Jeg ser frem til å lære hvordan 
en raseklubb fungerer mer i detalj. Fram til nå har jeg kun konsentrert meg om å være kontaktperson   
i Agder. 
Jeg ønsker å bidra til bedre kommunikasjon. Jeg må ærlig innrømme at jeg er mest interessert i å 
fremme boxerens bruksegenskaper samt ivareta førstegangseiere av en boxer. 
 
 

Klubbutvikling 
Hvordan vil du jobbe for økt aktivitet i hovedklubben samt lokalavdelinger og kontaktområder? 
 

– bidra til lettere informasjons-flyt mellom hovedklubben og lokalavdelinger og kontaktområder. 
– En mulighet hadde vært å hatt et felles «årshjul» hvor aktivitetene til alle avdelinger/områder 

vises i grove trekk. 
– Spre informasjon til nye boxer-eiere om hva deres avdeling/område har av aktiviteter. 

 
 

RAS 
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) skal revideres i den kommende perioden. Hva tror du må gjøres for å 
få flest mulig av oppdrettere og hannhundeiere til å delta i utformingen av RAS? 
Det er jo å håpe at flere oppdrettere melder sin interesse. Har ikke noe forslag her. 
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Retningslinjer for avl og oppdrett 
Det er en positiv trend at flere og flere oppdrettere følger retningslinjene for avl og oppdrett. Hva 
tenker du skal til for å få flest mulig til å følge dem? 
En utfordring for oppdrettere er at ikke alle valpekjøpere oppfyller sin del av kontrakten med å foreta 
helseundersøkelser på hd og spondylose etc. 
Ellers så har jeg ikke noe forslag her. 
 
 

HD 
Vi ser at HD utviklingen for boxer har en negativ utvikling. Hva tenker du hannhundeiere, oppdrettere 
og Norsk Boxerklubb for å snu den negative utviklingen? 
 
Tenker ikke annet enn at en må være nøye med å velge avlsdyr med god HD-status samt gode 
helseresultater forøvrig. 
 
 

Boxer og hundesport 
Hvordan kan NBK bidra til at boxeren brukes mer aktivt i hundesporter 
Det må arrangeres kurs i de forskjellige hundesporter, noe som antakelig gjøres allerede i dag. 
For de som vil trene mot konkurranse må treningene legges opp slik at de er mest mulig lik en 
konkurranse. Dvs. med ringbånd og dommertelt osv. 
Terskelen for å stille opp i en konkurranse har jeg erfart at det i mange tilfeller står på at fører får 
konkurranse-nerver. 
En mulighet er at en arrangeres kurs for fører i å få motivasjon til å overvinne konkurransenervene. 
 
 

Utstilling 
Hvordan tenker du at utstilling bør brukes i avlsarbeidet? 
 
På utstillinger vises resultatet av avlsarbeidet, som er/bør være optimalt til den rasestandarden vi har i 
dag. Dette kan være nye/unge boxere som bør vurderes for avl, dvs. dersom helseresultatene er 
oppfylt. 
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Sak 8

Valg av medlem til valgkomiteen

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Valgkomiteen foreslår Erik Rognlie som medlem. 

Styrets innstilling

Valgkomiteens innstilling er Erik Rognlie

Forslag til vedtak 

Erik Rognlie velges som medlem av valgkomiteen for to år.
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Sak 9

Valg av varamedlem til valgkomiteen

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

I henhold til klubbes lover skal det velges et varamedlem til valgkomiteen for et år. 

Styrets innstilling

Valgkomiteen innstiller Kriston Rosøy

Forslag til vedtak 

Kriston Rosøy velges til varamedlem til valgkomiteen for et år. 
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Sak 10

Valg av tillitsvalgte

Følgende styreroller står på valg.

Informasjon om valget

Kandidater som velges for et år, sitter frem til neste årsmøte som i følge lovene skal avholdes innen 

utgangen av april 2021. Kandidater som velges for to år, sitter til årsmøtet i 2022. 

Valg av styreleder

Følgende stiller til valg som styreleder:

 •  Joachim  Næss

Valg av 2 styremedlemmer

Følgende stiller til valg som styremedlemmer:

 •  Birgit Løkken

 •  Tone Robertsen

Valg av 2 varamedlemmer

Følgende stiller til valg som varamedlemmer:

 •  Trine  Glorvingen

 •  Eirin Elisabeth Lie-Johansen
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