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Formalia 
 

Navn:   Line Orlund 

Kandidatur: Styreleder (2 år) 

Adresse:  Kristoffer Robins vei 60, 0968 Oslo 

Telefon:  452 92 720 

E-post:   lineorlund@hotmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg er 52 år gammel, født og oppvokst i Oslo. Av yrke er jeg 
sykepleier og jeg har en master i styring og ledelse. Jeg jobber i 
dag som daglig leder på et sykehjem med rundt 160 ansatte. Jeg 
har lang erfaring fra ulike roller i helsevesenet. Mest relevant er 
12 år som tillitsvalgt på fulltid i Norsk Sykepleierforbund, der de siste 6 årene var som valgt leder for 
rundt 20 000 sykepleiere i Oslo. Jeg er gift og har en bonusdatter på 30.  

Hundeerfaring 
Jeg har hatt boxer siden 2006. Jeg har nå en hannhund på rett over fire år, tidligere har jeg hatt to 
tisper. Med min første boxer var jeg aktiv i hundesporten kreativ lydighet. I 2011 kvalifiserte vi oss til 
landslaget og vi representerte Norge i nordisk mesterskap samme år. Mine hunder har i hovedsak 
vært familiehunder som har deltatt på "litt av hvert" av kurs og aktiviteter.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Jeg var med å etablere Norsk Boxerklubb sin lokalavdeling i Oslo og Akershus i 2006. Jeg var også 
leder for lokalavdelingen i mange år etter dette. I 2010 ble jeg valgt som leder i hovedstyret. Dette 
vervet hadde jeg fra 2010-2016 og igjen fra 2018-2020. I perioden 2016-2018 satt jeg som 
styremedlem. Jeg har vært en av de hovedansvarlige for den årlige boxerleiren som Oslo og Akershus 
arrangerer hvert år.  i år arrangeres leiren for 14 gang. Gjennom mange år i klubben har jeg god 
kjennskap til hva som skal til for å drifte den på en god måte. Jeg kjenner også godt til de 
utfordringene vi har.  

Da jeg gikk av som leder i 2020 ble jeg bedt om å fortsette å være klubbens representant overfor 
Norsk Kennel Klub og som klubbens representant i Raseklubbenes fellesallianse (en sammenslutning 
av raseklubber som samarbeider om saker av felles interesse). Jeg har også sittet som medlem i 
utstillingsrådet siden 2020.   

I 2021 ble jeg igjen innvalgt som styremedlem i lokalavdelingen til Oslo og Akershus - dette er et verv 
jeg trer ut av fra det tidspunkt jeg evt. blir valgt som leder. Jeg kommer likevel til å være en 
ressursperson i lokalavdelingen, det er her jeg i hovedsak er aktiv med min boxer Tobias. 
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Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Det er flere grunner til at jeg nå igjen stiller til valg i styret. Jeg har bedre tid nå enn for to år siden, og 
veldig mange har oppfordret meg til å stille. De siste to årene har jeg stått på sidelinjen og jeg ser at 
jeg har mye å bidra med. Når da familien også ga sin støtte til at jeg kunne stille som leder igjen, gikk 
jeg for alvor inn i tenkeboksen.  

Det som var utslagsgivende for at jeg velger å stille, er at jeg tror jeg kan bidra til at vi kan komme et 
steg videre fra den årelange diskusjonen vi har hatt om ulike fløyer i klubben.  

Jeg har satt som forutsetning for å stille, at valgkomiteen også innstiller Arne Johan Haugen til et verv 
i styret. Dette vil nok overraske mange, for dere som har fulgt med en stund, vet at Arne og jeg har 
hatt mange diskusjoner, ja faktisk det jeg vil si er krangler, opp gjennom årene. Og ikke misforstå - vi 
er fortsatt uenige på mange områder, men.... De siste årene har jeg også oppdaget at vi har langt 
mer felles enn jeg trodde. Vi er begge opptatt av å bygge Norsk Boxerklubb til å bli en sterk 
medlemsorganisasjon som det er helt naturlig at boxer-eiere er medlem av. Vi er begge opptatt av å 
møte de utfordringene vi vet kommer i forhold til at boxeren er en rase som også kan komme i 
søkelyset til dyrevernorganisasjonene jf. den rettssaken som NKK tapte i januar og som nå er anket. 
Vi er begge opptatt av relasjoner til andre boxerklubber og internasjonalt samarbeid. Vi er begge 
innstilt på å legge bak oss tidligere krangler og uenigheter og forsøke å se om vi kan forene ulike 
deler av klubben. Vi er enige om at vi har brukt alt for mye tid på interne diskusjoner og at vi nå 
ønsker å se om vi kan bli enige om en felles vei videre, som den store majoriteten av klubbens 
medlemmer kan støtte.  

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Jeg sier noe om dette i min begrunnelse for å stille. Jeg tenker at vi må klare å legge til side det som 
har skjedd tidligere og begynne å trekke klubben i en felles retning. I 2021 ble det født rekordmange 
boxere, men det gjenspeiler seg ikke i et økende medlemstall.  

Styret må finne en god balanse mellom tilbud til medlemmene gjennom å bidra til god aktivitet i 
lokalavdelinger og kontaktområder og arbeid sentralt. Vi må være tilgjengelige og vi må være flinke 
til å fortelle om det vi jobber med, ut til medlemmene. Vi må ha søkelys på faktabasert kunnskap og 
vi må begynne å snakke med hverandre og ikke om hverandre.  

Når styret skal uttale seg i saker tar det lenger tid å svare enn når vi som enkeltpersoner svarer f.eks. 
på Facebook-innlegg. Styret kan ikke ha møte daglig og demokrati tar rett og slett tid. Spørsmål som 
krever styrebehandling før det kan svares ut, må derfor besvares med at det vil komme et svar når 
styret har behandlet saken. Vi må finne en god måte å gjøre dette på. Spørsmål og henvendelser skal 
besvares raskt, men medlemmene må også vite at når man i et Facebook-innlegg etterlyses svar fra 
styret, så kan det være umulig å gi. Men en tilbakemelding skal man få dersom man henvender seg til 
klubbens fora. Mange temaer er også behandlet og diskutert i styret og kan dermed svares ut basert 
på dette.  

Jeg håper vi kan få til arenaer for kunnskapsformidling og kunnskapsdeling og jeg håper vi kan gjøre 
rom for mange med engasjement for rasen. 

Mitt mål er å både opprettholde kontakt med de jeg allerede har mye kontakt med, men også å 
etablere kontakt med nye. Jeg håper og tror at dialog og et åpent sinn gjør at vi kan klare å være 
uenige uten å krangle. Jeg håper mange vil bidra med litt hver, så vi sammen kan sørge for at 
boxerklubben blir en stor og stødig klubb.  
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Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
- Samarbeid og samling av klubben 
- Medlemsarbeid med søkelys på å beholde de medlemmene vi har og rekruttere nye 
- Starte arbeid med å utvikle et nytt RAS dokument 
- Få på plass engasjerte tillitsvalgte til alle verv i klubben. Sikre at de vi oppnevner til råd og utvalg 

får tilstrekkelig kompetanse til å kunne ivareta sine verv på en god måte.  
- Sikre en god arbeidsfordeling mellom styret, ulike råd, utvalg, oppnevnte ressurspersoner og 

lokalavdelinger/kontaktområder.  
- Opprettholde et godt samarbeid med NKK, Raseklubbenes fellesallianse og andre boxerklubber. 
- Møte nye utfordringer på en god og hensiktsmessig måte.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Jeg mener svaret på dette er tredelt.  

For det første må vi iverksette målinger som kartlegger de utfordringene vi har med å være en 
brachycephal rase. Dette kan være videreføring av snutemålingsprosjektet (som både ser på 
snutelengde og neseborsåpning) som vi har arbeidet med i flere år, men vi bør også se om det er 
mulig å hente noe fra systemet rundt BOAS som NKK har lagt til rette for. Dette er både viktig for å få 
en status på hvilken utfordring vi har, og det er viktig som et signal på at vi tar dette alvorlig. 

For det andre må vi bidra til informasjon og oppfølging om de utfordringene vi har i rasen. Jeg har 
alltid ment at det er bedre å vite enn å anta. Jeg er opptatt av at vi ikke nå blir så opptatt av 
snutelengde at vi slutter å overvåke andre helseutfordringer. Jeg har hørt enkelte argumentere om at 
vårt søkelys på helse og kunnskap om de utfordringene vi har i rasen, kan brukes mot oss av f.eks. 
dyrevernorganisasjonene. Jeg er uenig. Hvis man leser dommen der NKK og to raseklubber tapte, ble 
det argumentert med at raseklubbenes manglende evne til å ta fatt i utfordringene i rasen, bidro til 
en fellende dom.  

For det tredje må klubben jobbe både opp mot dommere og oppdrettere. Vi må være i dialog med 
dommere og være tydelige på at det er viktig at de tar hensyn til at vi er en rase med rasespesifikke 
dommeransvisninger og at standarden er viktig å overholde. Klubben har akkurat ferdigstilt et nytt 
dommerkompendium og jeg regner med at det er tydelig presisert der hvor viktig dette er - dette må 
distribueres. Det må også ut et rasekompendium som kan brukes av alle i klubben. Oppdretterne er 
fortsatt selv ansvarlige for de valg de gjør, men klubben må være en samarbeidsparter.  
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Formalia 
 

Navn:   Kristin Steinmoen Halle 

Kandidatur:  Styremedlem (2 år) 

Adresse: Flaggstangåsen 4 1455 Nordre Frogn 

Telefon: 901 00 064 

E-post:  kristinhalle@hotmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
Aktiv med Boxer mer eller mindre hele livet. Nå aktiv i bruks, lydighet 
og utstilling. Tidligere også agility og rally.  

Hundeerfaring 
Kun boxer.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Litt av hvert, har sittet i styret i flere perioder og i lengre perioder i bruksrådet. Husker dessverre ikke 
årstall. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Håper å bidra til å ha et godt Boxer-miljø i Norge. 

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Skape engasjement så godt jeg kan. Alle behøver ikke å være enige i alt, men håper at alle kan ha det 
samme overordnede målet - en frisk og vakker Boxer med godt gemytt.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Har ikke noe ensidig hovedfokus - vi må nok ha søkelys på litt av hvert.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Utdanne dommere og oppdrettere til å premiere og avle på korrekte hoder og snuter.  
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Formalia 
 

Navn:   Nina Syvertsen 

Kandidatur:  Styremedlem (2 år) 

Adresse: Finstadåsen 3B, 1475 Finstadjordet 

Telefon: 951 06 194 

E-post:  nina.syvertsen@gmail.com  

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg er 42 år gammel og har vært medlem i nesten 30 år. 
Da jeg vokste opp, bodde det en boxeroppdretter i 
nabolaget. Det var sånn jeg ble kjent med rasen vår. Etter 
å ha vært hundepasser for oppdretteren, fikk jeg etter 
hvert lov til å bli med på utstillinger og være handler. I 
1992 fikk jeg omsider min helt egen Boxer. Siden det har jeg hatt rasen nesten uavbrutt frem til 
høsten 2020 hvor min siste døde. 

I arbeidslivet har jeg hatt mange ulike stillinger innen gjeldsforhandling, innovasjon og IT. De siste 10 
årene har jeg hatt mange tillits- og styreverv i ulike organisasjoner og bedrifter, bl.a. Lindorff AS, 
Norsk Kredittforum, Finansforbundet og YS. 

Organisasjonsarbeid er en viktig del av min identitet og er noe jeg virkelig brenner for. For meg er det 
viktig at NBK er en effektiv organisasjon med høy grad av tillit. Dette vil jeg jobbe for.  

Hundeerfaring 
I min familie har det alltid vært hunder. Jeg har derfor vært aktiv med hund hele livet, og drevet med 
utstilling, lydighet og bruks med boxerne. Jeg har også vært heldig å få ta imot noen valpekull hos 
oppdrettere.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Jeg var medlem av avlsrådet i 2013/2014. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Høsten 2020 døde den siste boxeren min. Da var han kun 7 år, og dessverre er det kun én av mine 
boxere som har blitt eldre enn det. Ett par år før han døde tok jeg en veldig vanskelig beslutning om å 
kjøpe en annen rase enn den som ligger mitt hjerte nærmest. Årsaken til at jeg kjøpte en annen rase 
var at boxeren ikke er så sunn og funksjonell som den burde være. 

Hvis jeg skal kunne ha denne fantastiske rasen igjen en gang i fremtiden, må jeg gjøre mitt beste for å 
bidra til en positiv utvikling. Her ligger min motivasjon. 

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Det synet deler jeg dessverre. Nå må vi klare å legge ting bak oss og se fremover. For meg er det 
veldig viktig at alle som elsker denne rasen samarbeider tett. Det forutsetter at vi har tillit til 
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hverandre og snakker respektfullt til hverandre selv om vi ikke alltid vil være enig. Vi må bygge en 
organisasjon som drar i samme retning. Vi står overfor nok av utfordringer i tiden som kommer, og 
stort press utenfra, og da kan vi ikke sloss mot hverandre. 

Jeg er opptatt av åpenhet og at alle medlemmer skal få si hva de mener, men er tvilende til om 
Facebook har gjort dette bedre. Jeg ønsker å snakke med alle raseentusiaster og kritikere, ha 
medlemsmøter, oppdretterseminarer, dommerkonferanser etc. hvor vi kan snakke sammen. For meg 
er det selvfølgelig at det skal foregå både digitalt og fysisk. 

Det snakkes mye om hvilken «side» man står på. Jeg står kun på boxerens side.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Helse og funksjonalitet! Jeg vil at vi skal sikre boxeren for fremtiden ved å gjøre alt vi kan for at den 
skal bli kjent som en sunn hunderase. Og en rase som er det standarden beskriver, nemlig en 
«Utmerket familie-, vakt-, og tjenestehund». Dette krever at alle som er glad i rasen samarbeider om 
fremover! 

Jeg ønsker meg mye mer åpenhet om helseresultater. Hvis oppdretterne får opplysningsplikt om 
resultatene, vil også ansvaret i større grad kunne flyttes fra oppdretter til valpekjøper. Det er ikke 
flaut å avle noen syke hunder, men det er flaut å ikke være åpen om det. 

Vi må jobbe for at flere helseresultater kan registreres i DogWeb, både i form av egenrapportering og 
rapportering fra veterinær.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Dette er et sammensatt og viktig spørsmål som jeg er glad valgkomitéen stiller alle kandidatene. Jeg 
velger å sette det i en større sammenheng. 

Dommen som ble avsagt i januar kom ikke som en overraskelse. Den føyer seg inn i en rekke 
hendelser de siste årene som viser at storsamfunnet reagerer på hvordan hunderasene forvaltes. 
Dette viser hvor viktig det er at ALLE som vil ha Boxer i fremtiden må ta signalene på alvor og 
gjennomføre de tiltakene som må til for at vi får bukt med BOAS-problemer og andre helseproblemer 
rasen vår har.  

Vi ser at hodets proporsjoner har endret seg og at neseryggens lengde har blitt kortere over tid. Det 
er usunt. Det store søkelyset på eksteriør og utstillinger må ta en stor del av ansvaret for utviklingen. 
Jeg mener at utstillingsresultater ikke skal være et avlskriterium og at vi bør heller ta i bruk objektive 
eksteriørbeskrivelser, som f.eks. snutemåling og annen måling.  

For å presisere, vi skal fortsatt ha hundeutstillinger. Som at min hobby er brukshundarbeid, er andres 
hobby hundeutstillinger.  
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Formalia 
 

Navn:   Trine Glorvigen 

Kandidatur:  Styremedlem (suppleringsvalg 1 år) 

Adresse: Søndre Dølibekken 8, 2050 Jessheim 

Telefon: 988 08 478 

E-post:   trine@glorvigen.net 

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg har sittet som varamedlem /periodevis som fungerende 
styremedlem i 2 år i hovedstyret. Mine interesser er boxer, 
skogsturer og matlaging. Jeg er engasjert i boxeren, og arbeider 
til daglig som advokatfullmektig, noe som vil være nyttig opp 
mot styrearbeidet i NBK. Jeg sitter i tillegg også i 
brukshundrådet i NBK.  

Hundeerfaring 
Jeg er oppvokst med boxer og har hatt boxer hele livet. Jeg har helt falt for alle aspekter ved en 
boxer. 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. Jeg har deltatt på flere kurs og treningsgrupper med boxeren, og har de siste årene 
hatt interesse for boxerens helse og mentalitet.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Jeg har vært varamedlem /periodevis som fungerende styremedlem i 2 år. Jeg er i tillegg medlem av 
brukshundrådet. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Min erfaring som advokatfullmektig mener jeg vil kunne være vært relevant for styrearbeidet. Jeg 
ønsker i tillegg å være med på å påvirke retningen boxerklubben tar, særlig i forhold til boxerens 
helse og mentalitet, samt å vise at boxeren i tillegg til å være en super familiehund kan brukes til det 
meste.  

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Jeg tenker det er viktig at styret består av personer fra ulike alderstrinn, grupperinger og er satt 
sammen av personer med ulike erfaringer og kompetanse. Jeg mener at dette best vil kunne samle 
klubben til boxerens beste. I tillegg vil jeg arbeide for å synliggjøre og åpne styrets arbeid for dets 
medlemmer.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Hovedfokus burde være oppfølgning av hundeavlssaken som har vært i retten, herunder å bidra til en 
sunn utvikling av boxeren, samt å fremme boxerens mentalitet og ha søkelys på dette. 
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Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Stille klare og tydelige retningslinjer for avl, informere og tydeliggjøre overfor medlemmene hvilke 
utfordringer boxeren har, og å ha søkelys på snutemålingsprosjektet. 
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Formalia 
 

Navn:   Arne Johan Haugen 

Kandidatur:  Varamedlem (1 år) 

Adresse:  Arneborgveien 4, 1435 Ås  

Telefon:  922 04 844 

E-post:   arnejohan.haugen@gmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg er 53 år gammel, bor i Ås kommune med kone en Boxer og en 
Mops.  

Hundeerfaring 
Er oppdretter av Boxer og Mops, har hatt Boxer i 22 år. Er eksteriørdommer for Boxer og Mops. Aktiv 
utstiller og reiser mye i Europa.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Vara, styremedlem, og tidligere leder i to perioder i hovedstyret. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Etter mange år med turbulens i klubben ønsker jeg å bidra inn i styret for å prøve å være med å 
samle klubben igjen. Jeg føler jeg har mye å bidra med innen helse, og erfaring i styrearbeid. 

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Være med i styret for å forsøke å samle klubben mer enn den har vært de siste årene. Delta og være 
åpen i styrearbeid, så medlemmer får all informasjon om planer og virksomhet.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Samle klubben og rasens helse.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Jeg har vært leder i Norsk Mopsklubb i to perioder, jeg går nå av som leder i Mopsklubben. Jeg har 
tilegnet meg meget god kunnskap om arbeidet med kortskallede raser, samt NKK og raseklubbenes 
arbeid med BOAS. Norsk Mopsklubb har vært veldig aktive i samarbeid med NKK om utdannelse av 
veterinærer for BOAS avlesning. Jeg kjenner mange i NKK systemet når det gjelder BOAS samt 
raseklubbene som ble anmeldt av dyrebeskyttelsen, og mener selv jeg kan være en stor resurs for 
NBK i dette arbeidet.  
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Formalia 
 

Navn:   Kristin Rosøy Kirkham 

Kandidatur:  Varamedlem (1 år) 

Adresse: Hålogalandsgata 104 A, 8008 Bodø 

Telefon: 977 01 951 

E-post:   kel-ro@online.no 

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg er 54 år gammel og bor i Bodø sammen med min amerikanske ektemann. Jeg jobber som lærer i 
videregående skole hvor jeg underviser i norsk, engelsk og mediefag. Jeg er for tiden verneombud på 
avdelingen jeg jobber. Jeg har to voksne barn og to barnebarn.  

Hundeerfaring 
Mine besteforeldre hadde boxer på 70-tallet og jeg var ikke gamle jenta da jeg bestemte meg for at 
jeg skullĞ�ŚĂ�ďŽǆĞƌ�ŶĊƌ�ũĞŐ�ďůĞ�͞ƐƚŽƌ͘͟�/�ϭϵϴϵ�ŬũƆƉƚĞ�ũĞŐ�ŵŝŶ�ĨƆƌƐƚĞ�ĞŐŶĞ�ďŽǆĞƌ͘�,Ăƌ�ŚĂƚƚ�ƌĂƐĞŶ�ƵĂǀďƌƵƚƚ�
siden da. Jeg har også hatt ei saluki-tispe. I dag har jeg boxeren Sjarm på 7 år og Sasha som er en 
blanding av dvergpinscher og dansk svensk gårdshund.  

Mine hunder er først og fremst familiehunder. Turer i skog og mark er det jeg liker best. Opp 
gjennom årene har jeg vært innom de fleste hundesporter. Jeg har gått kurs i sporsøk, IPO, 
konkurranselydighet, diverse valpekurs, agility med flere. Jeg har fullført oppdretterskolen og har 
deltatt på teorikurs i kynologi, problematferd, førstehjelp for hund. Listen er enda lengre, men i bunn 
og grunn trives jeg best I skogen med kaffe i sekken og en eller flere hunder ved min side.  

Jeg har kennelnavn, men har kun ett eget kull bak meg. Jeg er en lesehest. Har lest boxerbøker siden 
jeg var 6 år gammel og har en ganske stor samling rasebøker i bokhylla.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Jeg har vært kontaktperson/leder for avdeling Nordland i mange år. Jeg var redaktør for Boxernytt i 
10 år frem til 2020. Jeg har også vært medlem av valgkomiteen et par perioder. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
�Ğƚ�Ğƌ�ŝŶŐĞŶ�ƚǀŝů�Žŵ�Ăƚ�ĚĞƚ�͞ƐŝƚƚĞƌ�ůĂŶŐƚ�ŝŶŶĞ͟�Ċ�ƐƚŝůůĞ�ƚŝů�ǀĂůŐ͘�DĂŶ�ƐŬĂů�ŚĂ�ƌǇŐŐƌĂĚ�ŽŐ�ƚĊůĞ�ĞŶ�ƐƚŽƌŵ͘�
Samtidig så er det viktigere enn noen gang å stille opp for klubben og rasen som ligger mitt hjerte 
nærmest. Hvis det er et tidspunkt der vi trenger å brette opp ermene så er det NÅ.  

Klubben har slitt i noen år med svekket tillit, innad blant medlemmer, oppdrettere og tillitsvalgte, og 
utad blant opposisjonen. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å gjenopprette denne tilliten slik at hovedfokus 
for klubben er å forvalte rasen på best mulig måte. 

:ĞŐ�ŚĂƌ�ŝŶŐĞŶ�͞ƐŬũƵůƚĞ�ŵŽƚŝǀĞƌ͘͟�:ĞŐ�ũŽďďĞƌ�ŝŬŬĞ�ƉĊ�ǀĞŐŶĞ�Ăǀ�ŶŽĞ�ĞůůĞƌ�ŶŽĞŶ�andre enn hva jeg tror vil 
være det beste for rasen vår. Jeg håper å kunne bruke mine gode kommunikative evner og brede 
kontaktnett til å få tillitsvalgte, medlemmer og oppdrettere til å samarbeide for boxeren. 
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Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Jeg ønsker å opprette et oppdretterråd som kan jobbe sammen med avlsrådet. Jeg vil at 
oppdretterne skal ha mer å si, det er tross alt de som avler frem nye boxere. De enkelte 
oppdretterne kan ha ulike utfordringer innen avl. I et oppdretterråd kan de diskutere seg imellom. 
Jeg ønsker å opprette en mentorordning innad i dette rådet slik at nye oppdrettere føler seg 
velkommen og kan lære av mer erfarne oppdrettere. Jeg vil at oppdretterrådet skal være ansvarlig 
for å opprette oppdretterseminar der de bestemmer innholdet.  

 

Vi trenger å øke medlemsmassen. Det må lønne seg å være medlem av klubben. Her kan mye gjøres. 
Rekruttering av nye boxer-eiere på avdelingsnivå. Oppdrettere kan oppmuntre valpekjøpere til å 
melde seg inn, eventuelt betale for det første året. Gode vervekampanjer. Rabattordninger osv.  

Jeg vil ha et styre med tydelige og klare holdninger utad. Styre og rådsmedlemmer må være flinke til 
å delegere arbeid seg imellom basert på deres ulike styrker og svakheter.  

 

Jeg vil at alle medlemmer uavhengig av deres rolle I klubben skal bli tatt på alvor. Brev som sendes til 
styret fra medlemmer skal svares på innen rimelig tid. Medlemmer som blokkerer andre medlemmer 
I klubbens SoMe-kanaler skal utestenges fra kanalen. Jeg vil at tillitsvalgthelga en gang i året 
opprettholdes. Den gir boost og ny energi for tillitsvalgte å jobbe frivillig for rasen.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Se svar på forrige spørsmål.  

I tillegg bør helse settes høyt. Det er ikke til å komme bort fra at mange tiår med røntging av hofter 
ŽŐ�ƌǇŐŐ�ŝŬŬĞ�ŚĂƌ�ĨƆƌƚ�ĨƌĞŵ͕�ƚǀĞƌƚ�ŝŵŽƚ͘��ůĨƌĞĚ��ŝŶƐƚĞŝŶ�ƐĂ�ĚĞƚ͗�͞'ĂůƐŬĂƉ�Ğƌ�Ċ�ŐũƆƌĞ�ĚĞƚ�ƐĂŵŵĞ�Žŵ�ŽŐ�
Žŵ�ŝŐũĞŶ͕�ŽŐ�ĨŽƌǀĞŶƚĞ�Ğƚ�ŚĞůƚ�ĂŶŶĞƚ�ƌĞƐƵůƚĂƚ͘͟�,Ğƌ�ŵĊ�ĚĞƚ�ƚĞŶŬĞƐ�ŶǇƚƚ͘  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Dommere som gang på gang ikke lar pusteproblemer, sammenknepne nesebor og/eller altfor kort 
snute vises i premiegrad MÅ ikke inviteres tilbake. Så lenge hunder med disse problemene blir høyt 
premiert så vil mange av disse gå i avl. Det er en kjensgjerning dessverre.  
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Navn:   Henning Lund 

Kandidatur:  Styremedlem (2 år) 

Adresse: Dyrefaret 9, 1362 Hosle 

Telefon: 905 52 202 

E-post:  hennlund66@gmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg er 56 år gammel, utdannet molekylærbiolog og jobber som 
lektor i den videregående skolen. Gift med Cecilie Strømstad.  

Hundeerfaring 
Jeg vokste opp med boxer, og fikk min første egne hund i 1990. I 
1993 ble jeg medeier i Cecilies oppdrett, "Boxerhaven", og siden 
det har vi hatt ca 40 valpekull. Vi var mest aktive på 90 tallet, og 
tre år på rad i den perioden ble vi årets mestvinnende 
oppdretter. Etter en pause på noen år utover 2000-tallet har vi hatt noen få kull de siste årene.  

I løpet av de siste årene har vi besøkt store utstillinger både på kontinentet (Atibox), Storbritannia 
(Crufts) og USA (vi er vel de eneste aktive boxermenneskene i Norge som har besøkt den store 
hovedutstillingen til den amerikanske boxerklubben), og har god oversikt over den internasjonale 
situasjonen for rasen. 

I tre år rundt år 2000 var jeg redaktør for det uavhengige boxertidsskriftet "Sammen for boxeren" og 
skrev mange artikler i den forbindelse. Jeg har også skrevet flere artikler om rasen senere, og de har 
blitt utgitt både på norsk og engelsk. 

De siste årene har jeg vært med i gruppen som har utarbeidet klubbens nye dommerkompendium 
som nå er godkjent av NKK. 

I tillegg til boxer har vi hatt dvergschnauzer, og jeg har for tiden også to hunder av rasen Italiensk 
Spinone som er mine jakthunder. Jeg er medlem av styret i den nystartede raseklubben for Bracco 
Italiano og Spinone.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Jeg var medlem av styret og avlsrådet i klubben noen år på 90-tallet. Fra 2013 til 2016 var jeg 
medlem av styret, og deretter var jeg leder av utstillingsrådet noen år. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Jeg har blitt bedt om å stille til valg av mennesker som mener at min kompetanse, erfaring og tanker 
om rasen kan være til nytte i klubben nå. Jeg har takket ja fordi jeg har en del tanker om hvilken 
retning klubben bør gå, og hva det er viktig å jobbe med innen rasen. 
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Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
All erfaring viser at det er vanskelig å få bukt med motsetninger og konflikter i slike raseklubber. Det 
er jo heller ikke slik at klubben er delt i to fløyer som skal forenes, men det er (slik jeg oppfatter det) 
heller slik at det dreier seg om små og store motsetninger mellom større og mindre grupper av 
mennesker der bildet fort forandrer seg. 

Jeg tror det beste man kan gjøre på lang sikt er å fokusere på å jobbe for det man tenker er best for 
rasen ʹ dvs. å sette en retning for klubben og jobbe saklig og kunnskapsbasert etter den. Når det er 
sagt mener jeg at den mest konfliktdempende aktiviteten klubben kan drive med er å arrangere 
seminarer og konferanser med konkrete spørsmålsstillinger. Det er bra for kompetansen til 
medlemmene, og det har alltid vist seg at når oppdrettere og andre medlemmer setter seg ned 
sammen og snakker saklig sammen om vår felles interesse blir stemningen i klubben bedre.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Etter dommen i hundevelferdssaken i vinter, og med den økende kritiske oppmerksomheten på 
hundesporten fra omverdenen, mener jeg at det aller viktigste fokuset for styret må være å jobbe for 
at klubben og rasen kommer i en posisjon der vi står stødig hvis myndigheter eller organisasjoner 
begynner å granske rasen med kritisk blikk med tanke på helse og velferd. Se neste spørsmål.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Det er veldig bra at dette er et eget spørsmål i dette skjemaet - som jeg skrev over tror jeg dette er 
det aller viktigste klubben skal jobbe med fremover. Her kan man jobbe langs flere spor - her er noen 
eksempler: 

- man må fortsette å bevisstgjøre og lære opp både oppdrettere og andre medlemmer/valpekjøpere 
på hvorfor dette er viktig og hva som er riktig (hva standarden sier, og de helsemessige 
konsekvensene av korte skall og snuter) 

- Klubbens rasespesifikke avlsstrategi sier tydelig at man skal prioritere funksjonelle egenskaper og 
egenskaper er viktige for hundens helse og velferd. Styret må utarbeide en politikk for valg av 
dommere til klubbens egne utstillinger som sikrer så godt som mulig at dommervalgene understøtter 
denne raseforvaltningspolitikken 

- vi kan påvirke og lære opp norske dommere gjennom f.eks. dommerkonferanser. Alle norske 
dommere har fått tilsendt klubbens nye dommerkompendium som gir en tydelig retning og 
anvisninger for hvordan dommere skal prioritere når det gjelder disse spørsmålene, og dette 
kompendiet vil være et viktig dokument med tanke på opplæring av dommere.  
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Navn:   Tone Robertsen 

Kandidatur:  Styremedlem (2 år) 

Adresse: Landskronaveien 385, 2013 Skjetten 

Telefon: 906 79 583 

E-post:  tone.robertsen@getmail.no 

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg heter som dere ser Tone og bor på Skjetten i Viken med 
samboer og to boxere, Villenils (6) og Emma (10). Jeg jobber i 
Bymiljøetaten i Oslo kommune, der er jeg også verneombud for 
den seksjonen jeg jobber i.  Jeg er en engasjert person som er 
opptatt av handling og orden.  Som styreleder i borettslaget der jeg bor, er det gode egenskaper. 
Med jobb, verneombudsverv, styreverv i boxerklubben både sentralt og lokalt og vervet som 
styreleder i borettslaget har jeg ikke fritidsproblemer. :-)  

Hundeerfaring 
Vi fikk vår første boxer i 1985, så jeg har snart 40 års erfaring med boxer. De to jeg har nå er boxer 
nummer seks og syv - andre raser har aldri vært aktuelt.  Våre hunder er i hovedsak familiehunder.  
Med Villenils har vi også vært aktive i utstillingsringen.  Han er norsk og dansk champion, og da han 
kvalifiserte til det, reiste vi også for å delta på Crufts i 2018. Samme år stilte vi han også på Atibox.   
Som oppvokst i en boxer-familie har jeg alltid vært interessert i å lære meg mer om rasen og det er 
den viktigste grunnen til at jeg har engasjert meg i klubben i mange år.  Jeg er en typisk representant 
for alle de som har boxeren som familiehund.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Per i dag er jeg nestleder i Norsk Boxerklubb.  Jeg hadde ingen planer eller ambisjoner om å ha dette 
vervet, men som en av de mest erfarne med styrearbeid blant de som satt igjen i hovedstyret, tok jeg 
på meg denne oppgaven i september 2021.  Som styremedlem ble jeg bedt om å være kontaktledd 
mellom styret og utstillingsråd, av den grunn har jeg også vært medlem av utstillingsrådet siden 
2020.  De siste årene har jeg sørget for oppdatering av listen "årets boxer". Jeg har sittet i 
hovedstyret siden 2018.  Jeg er også styremedlem i lokalavdelingen til Norsk Boxerklubb i Oslo og 
Akershus. Det har jeg vært styremedlem siden 2017. 

Jeg er klubbens materialforvalter, et verv jeg har hatt de siste 4 årene, og som jeg ser som en del av 
mitt bidrag som medlem av hovedstyret.  Som materialforvalter har jeg ansvar for bestilling av 
pokaler, rosetter, hederstegn og annet som skal sendes ut/deles ut til medlemmer eller 
lokalavdelinger.  Jeg har ansvar for å pakke pokaler og rosetter til spesialutstillingene og sikre at 
dette faktureres korrekt.  Jeg holder orden på lageret, og sender ut det som skal sendes til 
medlemmer av nåler og hedersbevis etc. 
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Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
De siste årene i styret har vært krevende. Det har vært mye utskiftninger av styreledere og 
styremedlemmer, og det har ikke vært mye tid til å arbeide konstruktivt og målrettet for klubben. Jeg 
håper å få tillit fremover for på den måten å få være med i det jeg håper blir en "normalperiode" der 
vi kan bygge opp klubben både sentralt og lokalt.  Jeg har et stort kontaktnett og vil bruke det for å 
bygge broer mellom ulike meninger.  Jeg kjenner mange områder av klubben, og har fortsatt 
engasjement til å gjøre en jobb for rasen. 

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Jeg mener at nå må vi sette oss ned å begynne å se fremover og legge ting bak oss.  Vi er ikke tjent 
med å se oss bakover hele tiden og dvele med det som ligger der. Vi må samle oss, gå i konstruktiv 
dialog med alle, og ikke minst ha takhøyde for at vi på noen punkt er uenige. Alle vil det beste for 
rasen, og det er ikke alltid kun en vei til målet.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Jeg ønsker at det skal være hovedfokus på medlems utvikling - få flere til å melde seg inn. Samt også 
forbedre samarbeid mellom hovedstyret og lokalområder/kontaktområder. Hovedfokus bør også 
være på å få i gang snutemålingsprosjektet samt helseutviklingen på boxeren.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Få i gang snutemålingsprosjektet, og starte opp med målinger. Dette for å få kartlagt hvordan det 
står til med snutelengden hos våre boxere.  Etter denne kartleggingen må man analysere og drøfte 
resultatet av målingene før man går videre med hva man kan gjøre. Dette i samråd med alle 
oppdretterne og spesialdommere.  
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Navn:   Trine Larsen 

Kandidatur:  Styremedlem (2 år) 

Adresse: Eikveien 19, 3060 Svelvik 

Telefon: 938 04 038 

E-post:  trine.larsen@ebnett.no 

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg er ei blid og positiv dame, bor i Svelvik med 
samboer og 3 boxer-frøkner. Er statsansatt. Bruker 
fritid på familie og boxer (selvfølgelig) �◗◘◙◚◛ Er ofte å se 
i utstillingsringen.  

Hundeerfaring 
Fikk min første hund i 1996 Var aktiv med lydighets- og bruks- (spor og felt søk) konkurranse med 
denne i flere år før familien fikk sin første boxer i 2005. I 2008 startet vi oppdrettet G & T-Hjertebo. 
Har også noe erfaring fra MH (mental helse) tester og FA (funksjonsanalyse). Jeg ett års erfaring fra 
klinikkarbeid. Og jeg har gjennomført flere ernæringskurs for hund.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Er pr. dags dato leder i utstillingsrådet. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Jeg ønsker å bidra til en positiv utvikling av Boxeren. 

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Det aller viktigste her er å begynne å behandle hverandre med respekt og skille sak og person. Jeg 
tror på demokrati og at en skikkelig diskusjon kan få frem gode poeng, som er nødvendig i forhold til 
å komme frem til gode løsninger.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Jeg ønsker å sette søkelys på Boxerens helse og helhet. Og ikke minst alt det positive med boxeren.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Jeg mener klubben bør være opplysende og gjerne holde seminarer om emnet med sakkyndige 
foredragsholdere. Snutmålingsprosjektet er vel og bra, men vi må ikke glemme at åpne nesebor og 
det innvendige er minst like, om ikke mer viktig som lengden på snuta.  
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Navn:   Cecilia Victoria Sundberg 

Kandidatur:  Varamedlem (1 år) 

Adresse:  Østre Bjørntvedtveg 54, 3917 Porsgrunn 

Telefon: 950 55 956 

E-post:  putreskinn@gmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
I 1998 fikk jeg min første boxervalp, og i årenes løp har det vært 
mange fantastiske boxere i livet mitt, både mine egne og andres. 
I dag er jeg den lykkelige eier av Pralin og Toffee, og siste 
tilskuddet i familien er Illita som bor hos forvert Eva.  

Hundetrening, jobbe som instruktør, arrangering av diverse 
arrangementer og klubbarbeid er en stor del av hverdagen min, 
og ikke minst jobben med eget oppdrett. Jeg og Brigitte har jobbet målrettet over mange år for å 
komme nærmere målet om både fysisk og mentalt friske hunder. 

Til daglig jobber jeg i barnehage som barne- og ungdomsarbeider og er godt vant med å både jobbe 
under mine ledere og sammen med mange medarbeidere. Hver dag har jeg samtaler med mennesker 
i alle aldre, med ulike forutsetninger, ulike synspunkt, bakgrunn og moral. Jeg får stadig høre at jeg er 
flink til å se og høre alle rundt meg, løsningsorientert og tilpasningsdyktig.  

Hundeerfaring 
Jeg vokste opp med Sealyham terrier, og fikk etter hvert både en og flere boxere. Jeg er opptatt av 
hund generelt, og følger med på mange raser og hundemiljøet er en stor del av livet.  

I min ungdom satt jeg i styret i Dyrebeskyttelsen i Telemark, og ble kjent med organisasjonsarbeid 
allerede da. I flere år har jeg vært veldig aktiv i Norsk Retrieverklubb avdeling Telemark, med ulike 
roller knyttet til styret og forskjellige arrangementer. Samtidig startet vi opp Norsk Boxerklubb 
avdeling Telemark hvor jeg har gleden av å sitte som leder. Jeg har selv trent, konkurrert og oppnådd 
mye som jeg er stolt av sammen med boxerne. Vi har bl.a. oppnådd flere viltsporchampionater, 
vunnet uoffisielle klubbkonkurranser i agility, startet i lydighet, kommet opp i Elite i rallylydighet, 
trent spor og rundering og bestått kåringsprøve. Jeg har erfart at boxeren er allsidig og kan glede deg 
som partner i så å si all slags hundesport.  

Likevel har nok mange av dere sett meg mest i utstillingsringene. Jeg stiller mest boxer, men også 
mange andre raser. Jeg er over gjennomsnittet ivrig i showsporten både som konkurranse og som 
viktig avlsverktøy. Atibox, Crufts, Øst-Europa og Norden. Det har blitt mange reiseopplevelser og 
erfaringer underveis.  

En annen erfaring som stadig vokser er fra avlsarbeidet under kennel Bricilla. Med fokus på eksteriør 
så tett opp mot standard som mulig og fokus på det mentale mener jeg at vi er på vei mot noe bra.  
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Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
- Leder for Norsk Boxerklubb avdeling Telemark 
- Norsk Boxerklubb sin valgkomite 
- Utstillingsrådet 
- Brukshundrådet 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Jeg ønsker plass i styret for å bidra til å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom hovedstyret og 
de lokale kontaktområdene. Det er lokalt de aller fleste boxer-eiere føler tilhørighet og engasjerer 
seg. De færreste orker å følge diskusjoner opp og diskusjoner ned om ting de ikke en gang har innsyn 
i. Jeg ønsker at alle NBK sine medlemmer skal føle seg inkludert på minst et punkt, enten det er 
arrangementer, kurs, lesestoff i medlemsbladet eller sosiale treff som tur og grilling. Vi er alle viktige 
for NBK, enten man konkurrerer i noe, trener for aktivisering og det sosiale, leker fjellgeit med telt og 
kløv, avler boxere eller koser seg i sofaen med bestevennen sin. 

Jeg tror jeg kan være med på å gjøre det enda enklere for de lokale å tørre å arrangere ulike 
aktiviteter og konkurranser. I denne sammenheng er jeg forkjemper for at vi hvert år skal avholde 
samarbeidskonferanse. Her utveksles informasjon, erfaringer og nye ideer både lokalt og sentralt. 

En annen grunn til at jeg ønsker plass i styret er for å kunne jobbe aktivt for noe jeg brenner veldig 
for, nemlig å bidra til den viktige jobben for en sunnere og riktigere boxere med tanke på eksteriør og 
mentalitet. Begge disse punktene synes jeg har fått skli ut i uheldig retninger. Det gagner oss alle å ha 
stabile, nervesterke hunder som passer inn i det krevende samfunnet vi lever i, i tillegg til at de har 
kropper som gir de naturlig bevegelse og hodeproporsjoner som blant annet lar de puste normalt.  

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Det å samle boxerfolket til ett på alle arenaer har i mine øyne vist seg å være umulig. Jeg ønsker at vi 
skal jobbe for mindre negative holdninger knyttet til person, og konsentrere oss om sak. Vi har alle 
noe positivt å bidra med, og vi har alle noe negativt vi burde la vær å bidra med. Jeg elsker miljøet på 
arenaer som treningsleir og nesten alle hundesorter pga at der støtter vi boxerfolk hverandre 
uavhengig av navnet vårt, hvor hunden er fra eller noe så banalt som hvor vi bor geografisk. Store 
deler av utstillingsmiljøet og miljøet på konferanser har noe å se opp til her. Mange flotte folk jeg 
kjenner eller vet om lar vær å stille til valg nettopp pga det ekstremt utrivelige miljøet en liten gruppe 
folk lager. Medlemmer flest koser seg med boxerne sine slik alle burde sette søkelys på. Vi har alle 
forskjellige meninger, historie og mål innenfor saker, men først og fremst har vi et ansvar for å 
opptre sivilisert og jobbe for rasen i stedet for egen vinning eller status. 

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
- Sunn hund! Søkelys på varierte dommere fra alle verdens kanter på utstilling som påvirker oss som 
stiller ut, som igjen påvirker oss som avler og som til sist påvirker de som kjøper og ser boxere ute i 
samfunnet og på arrangementer.  

-Lokalområder. De skal kjenne at de har hjelp og støtte i hovedstyret og rådene til aktivitetene de 
ønsker å arrangere. 

- Digitale løsninger, da spesielt med tanke på årsmøter og valg og saker som kan stemmes over i 
forkant eller via digitalt møte i aktuell tid. Her kan alle føle seg inkludert, alle kan få stemmen sin 
levert og samtidig spare miljøet både i reising og bruk av papir. Jeg mener det er alle medlemmers 
rett å kunne delta i demokratiet.  
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-mindre fokus på de som ikke følger retningslinjene innenfor avl, de som ikke er medlemmer av 
klubben og de som fortsatt henger igjen i gammelt nytt.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
-Ferdigstille allerede påbegynte prosjekter som snutometeret. Dette må bli tatt i bruk, og ikke ligge til 
pynt i flere år nå. 

-Være bevisst på dommere som inviteres. Hvordan stiller de seg til hodeproporsjoner og pust i 
bevegelse. Nå er vi så heldig å ha fått nytt dommerkompendium som jeg håper vil være med å bidra 
positivt.  

-Legge rasekompendium for salg slik at alle oppdrettere kan bruke det til rasens fordel. 

-Ikke se seg blind på egen rase. Hundene våre funker, men vi må være bevisst på at boxer er i 
faresonen selv om man kanskje ikke ønsker å innse det. 

- Sist, men ikke minst, ha en felles visjon i styret. Drar man ikke i samme retning blir det ikke lett for 
noen å gjøre jobben.  
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Formalia 
 

Navn:   Ingeborg Holm Carlsson 

Kandidatur:  Varamedlem (1 år) 

Adresse: Stenliveien 39, 1784 Halden 

Telefon: 995 64 733 

E-post:   ihcarl88@hotmail.no 

 

Litt informasjon om meg selv 
Jeg er 33 år gammel. Vokst opp i Asker og bor i Halden.  

Hundeerfaring 
Boxer har vært den eneste rasen i min familie siden min farmor fikk sin første Boxer i 1959. Jeg har 
en 5 år gammel hannhund hjemme som er min første egeneide Boxer. I løpet av tiden som jeg har 
hatt min egen Boxer har jeg deltatt på utstillinger og arrangementer i inn og utland. Jeg har en stor 
forkjærlighet for rasen og ønsker å ha en eller flere Boxere i huset i mange tiår fremover.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Har sittet i Utstillingsrådet i 1 1/2 år. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
I tiden jeg har vært aktiv i utstillingsrådet har jeg jobbet mye med å ordne sponsorer til alle klubbens 
utstillinger, få på plass større loddsalg på hovedklubben sine utstillinger for å øke inntekten. Brukt 
mange timer på å lage leker for å gi økt glede til valper og vinnere. Jeg har også jobbet for å lage 
bedre utstillinger hvor klubbens medlemmer kan glede seg over rasen og ha det sosialt med andre 
boxer-eiere. Den tiden, glede for rasen og engasjement for klubben er noe jeg ønsker å videreføre til 
styret. 

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Det er viktig at styret lytter til oppdrettere og valpekjøpere. Styret må jobbe i nåtid mens de tar for 
seg fremtidige problemer for rasen. Styret må også skille på hva som er privat for personene i styret 
og oppgavene styret har. Jeg mener at dette er viktig for å skape et godt samarbeid med oppdrettere 
og lage et godt miljø for boxer-eiere.  

Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
Samarbeid og helse.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
Klubben har allerede satt i gang et prosjekt for å måle snute lengde. Jeg synes det er viktig å fortsette 
det prosjektet for å kartlegge hvilke problemer vi har på våre Boxere her i Norge.   
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Formalia 
 

Navn:   Marius Falkevik 

Kandidatur:  Varamedlem (1 år) 

Adresse: Hatlasvingen 12, 6016 Ålesund 

Telefon: 978 14 829 

E-post:  mariusfalkevik@gmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
35 år gammel tobarnsfar, driver eget snekkerfirma i Ålesund. 
Har lang og bred erfaring fra ulike styreverv. Prøver å holde 
kroppen i form med fjellturer med Pascal og klatring.  

Hundeerfaring 
Hatt hund hele livet, kommer fra en hundeglad familie. Boxeren kom inn i mitt liv samtidig med kona 
i 2015.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Tidligere medlem i valgkomiteen, fra 2016-2017. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i styret 
Jeg mener at min erfaring og syn på etterrettelighet er et behov i NBK. Jeg er klar over at mange 
synes jeg er "hard" i diskusjoner, men jeg er ærlig talt lei av at en liten minoritet får dirigere 
ordskiftet i klubben. Det meste som har skjedd i klubben er positivt så lenge jeg har vært medlem, 
det vil jeg løfte fram, så får heller de som klager fra utsida av tillitsapparatet øve på å være litt mer 
konstruktive. 

Flere gir uttrykk for at klubben er splittet og at samarbeidet mellom styret, oppdretterne og 
valpekjøperne ikke er godt nok. Hvordan vil du jobbe for å samle klubben til boxerens beste? 
Jeg oppfatter ikke at klubben er splittet. Jeg mener heller at det finnes en liten samling medlemmer 
som mener klubben er til for å dekke deres personlige behov.  

Det vanlige medlemmet bryr seg ikke om valg, polemikk i kulissene, vås på diskusjonsforumet og 
andre ikke-saker. De ønsker klar, tydelig og korrekt informasjon, en fungerende og tydelig nettside, 
aktiviteter, samlinger, kurs, koselige reisebrev og morsomme bilder. Det bør denne lille samlingen 
med folk ta innover seg.  

Jeg er et vanlig medlem. For meg har klubben vært: Reisebrevene til Joachim og Linn, Cecilie og 
Lindas utømmelige mengde med kunnskap om dyrehelse og 24/7 stå-på-vilje for medlemmer. Mange 
rare turer hit og dit med hund og kone. Og mange kjekke nye venner.  

Jeg ønsker at klubben skal gi mer tillit til de med fagkunnskap og utdanning, bedre tilgjengelig info til 
valpekjøpere (les: husrengjøring på nettsida) og mindre akkedarier, så tenker jeg dette går seg fint til 
etter hvert.  
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Hva ønsker du skal være hovedfokus for hovedstyret i din tid? 
- Klubb for klubbens del (fokus på vanlige medlemmer). 
- Nye, billigere og bedre nettsider. 
- Erkjenne at klubben er landsdekkende og ikke en slags storosloforsamling. 
- Å samle vanlige medlemmer i lag på lavterskel arrangement ala Treningsleiren i Trøndelag.  

Boxeren er en av hunderasene med kort og bred hodeskalle og snute. Dette kan føre til 
varierende grad av pusteproblemer fra milde snorkelyder til alvorlige pusteproblemer. Å 
forhindre pusteproblemer hos boxeren vil være en viktig oppgave for Norsk Boxerklubb i tiden 
som kommer. Hva mener du klubben bør gjøre for å lykkes i dette arbeidet? 
NBK er fantastisk heldig som (inntil nylig) hadde et ekstremt dyktig og kompetent avlsråd. Det miljøet 
bør gjenopprettes. Og det bør gjenopprettes fordi de hadde fagkunnskap og var dedikerte. Helt ærlig 
aner jeg lite i detalj om hva de gjorde, men det ble gjort systematisert, ryddig og grundig.  

Det er ikke klubben som har hovedansvaret her, det er det oppdrettere som har. Klubben kan sørge 
for faglig kompetanseheving, snutemåling og strenge kriterier for å få dømme klubbens utstillinger, 
men til syvende og sist må ALLE oppdrettere som betaler kontingent til klubben følge retningslinjene 
for avl. Skal man lykkes med en endring kreves det systematisk arbeid, da kan det ikke være opp til 
hver enkelt å «velge vekk» kriterier for eget forgodtbefinnende.  

For å lykkes med kompetanseheving må nok klubben tørre å la de som bryter retningslinjene være, 
og heller rette fokuset inn mot de som faktisk vil og ønsker å lære mer.  


