
Formalia 
 

Navn:   Per Frey  

Kandidatur:  Medlem av valgkomitéen 

Adresse: Hånesveien 21, 4635 Kristiansand 

Telefon: 957 96 504 

E-post:  per@kvadraten.net 

 

Litt informasjon om meg selv 
Bor i Kristiansand, men er fra Oslo. Utdannet elektroingeniør og elektroinstallatør. Mange års 
erfaring innen ledelse og styrearbeid. Fikk min første PC i 1982 og har gjennom hele min 
yrkeskarriere benyttet data som arbeidsverktøy. Etter at jeg pensjonerte meg, gjør jeg fortsatt mye 
arbeid på data, spesielt i Excel som er et ideelt program både til budsjettarbeid og de fleste regne- og 
statistikkoppgaver. Har vært amatørmusiker, dirigent og instruktør i mer enn 30 år. Har 
musikkutdannelse fra Musikkonservatoriet i Oslo.  

Hundeerfaring 
Har vært medlem i Norsk Boxerklubb i 28 år, og drevet oppdrett av boxer sammen med min samboer 
Reidun Grätz siden 1998 under kennelnavnet Kvadraten. Har oppdrettet 21 kull og brukt 
kontinentale hannhunder i 15 av kullene for å få inn nytt blod og godt gemytt. Alle hannhundene vi 
har brukt tilfredsstilt kravene til IPO 1, 2 eller 3, som er en brukshundbekreftelse som hunder med 
dårlig psyke og gemytt ikke greier å oppnå.  

Har vært aktiv i boxermiljøet rundt om i Europa siden 1995. I 2008 ble jeg tildelt Tysk Boxerklubbs 
ærespris i sølv for mitt arbeid for rasen. Har vært medlem i Tysk boxerklubb i 22 år og i Dansk 
boxerklubb i 20 år.  

Har deltatt med våre hunder på Tysk Jahressieger, på Atibox World utstillinger og mange andre 
utstillinger rundt om i Europa siden 1995. Har i dag en stor bekjentskapskrets innen boxermiljøet i 
hele Europa, og spesielt i rasens hjemland Tyskland.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Klubbens avlsråd i 6 år, valgkomite i 4 år og 6 år som medlemskontakt. Sammen med mangeårig 
leder i klubben, Knut Brodal, utarbeidet jeg de nye lovene til Norsk Boxerklubb som ble vedtatt på 
årsmøtet i 2012. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i valgkomitéen 
Jeg har som tidligere nevnt lang erfaring i Norsk Boxerklubb, og vet hvor viktig det er med de rette 
personene i styre, råd og utvalg. Jeg har stor bekjentskapskrets i klubben og vet godt hvor skoen 
trykker og hvilke personer som kan gjøre en god jobb for rasen Det er tross alt rasen vi jobber for. 
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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? 
Ja, klubben er splittet, noe både klubben og rasen lider under. Samarbeid mellom styre, råd, 
oppdrettere og andre medlemmer er alfa omega for en vellykket raseklubb. Oppdrettere er viktige 
medlemmer i en raseklubb. Uten oppdrettere, ingen raseklubb.  

Hva mener du er viktig å legge vekt på for å få til et godt fungerende styre? 
De 4 viktigste egenskaper for et styremedlem er: 

� Rasekunnskap 
� Evne til å lytte til medlemmene 
� Samarbeidsevne 
� Organisasjonserfaring  

 


