
Norsk Boxerklubb 
innkaller til årsmøte 
2.april 2022  kl 10.00

Sted: Clarion Hotel Gardermoen  

Adresse: Hans Garders veg 15, 2060 Gardermoen 
NB! Gratis parkering ved å melde fra i resepsjonen at du er på Norsk 

Boxerklubbs årsmøtet. 
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Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for 2022, har møte- og stemmerett. 

Det kan bare stemmes ved personlig fremmøte eller med avgitt forhåndsstemme. For å 

kunne avgi skriftlig forhåndsstemme på kandidater må vilkårene i klubbens lover § 3-2 

være oppfylt. Digital deltakelse likestilles med personlig fremmøte. 

Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker. 

Til de som ønsker å sende inn forhåndsstemme per post til valgene på årsmøtet i Norsk 

Boxerklubb, gjelder følgende prosedyre: 

1: Når stemmeseddel er utfylt, legges denne i en umerket konvolutt. 

2: Konvolutten med stemmeseddelen i, legges i en ytre konvolutt som merkes med 

VALG og AVSENDERS NAVN, 

og sendes til 

Norsk Boxerklubb 

V/Hege Thommesen Mürer 

Damhaugveien 14,1352 Kolsås 

Mangler innsenders navn på konvolutten forkastes denne, og det skal protokollføres. 

Konvoluttene skal kontrolleres mot medlemsregister for kontroll av gyldig medlemskap og 

betalt kontingent i forkant av årsmøtet, og kan kun åpnes av årsmøtets tellekorps. 

Dersom medlemmer både forhåndsstemmer per post og deltar digitalt, vil stemmeseddelen 

sendt per post forkastes.  

Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 7 dager før årsmøtet. 

Det kan kun stemmes på kandidater som er foreslått til vervene  

i innkallingen under punkt 7 

Dersom stemmeseddel inneholder andre navn forkastes denne, dette skal protokollføres. 

Kun saker på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til 

saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.  

NORSK BOXERKLUBB 

Hovedstyret 
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Viktig informasjon! 

Det blir mulighet for lunch kl 13.00 i hotellets restaurant pris kr 295,- 

Påmelding til styret på post@norskboxerklubb.no innen 23.3 

Årsmøtemiddag kl 20.00 pris kr 395,-  

Påmelding til styret på post@norskboxerklubb.no innen 23.3 
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Gjennomføring årsmøte lørdag 2. april 2022 

E"er to år med heldigitale møter på grunn av koronasituasjonen, kan vi i år endelig avholde 
ordinært årsmøte med fysisk oppmøte. Møtet skal være på Clarion hotell på Gardermoen. 
Møtestart er kl. 10.00, registrering av deltakere starter kl. 0900. Ved registrering vil det bli 
sjekket at man har re" El møtedeltakelse (medlem og betalt konEngent). 

E"er innstendig oppfordring fra mange medlemmer, åpner vi også for digital 
deltakelse på møtet via teams. De som deltar digitalt vil kunne delta i 
deba"en og stemme både på saker og valg. Også på det digitale møtet 
kreves fremmøteregistrering og for å delta på man melde seg på i forkant av 
møtet. Siste frist for påmelding er fredag 1. april kl. 18.00. For de som 
melder at de ønsker å delta digitalt, vil klubben e"er de"e sjekke at man har 

re" El møtedeltakelse (medlem og betalt konEngent for 2022). Før midna" vil de som 
godkjennes få Elsendt lenke El selve årsmøtet. Vi starter «innslipp» i møtet kl. 09.00 lørdag 2. 
april. Vær oppmerksom på at de"e kan ta Ed dersom der er mange som ønsker å delta 
digitalt. 

Bruk qr-koden over for å melde deg på årsmøtet digitalt eller finn lenke på klubbens nettsider. 
  

Styret er kjent med at det finnes noen betalingsløsninger for gjennomføring av digitale 
møter, men klubben har ikke økonomi El å beny"e disse. Vi bruker dermed en rimelig 
løsning, men er kjent med at den har noen svakheter som gjør at enkelte Eng kommer El å ta 
Ed. Styret har heller ingen særlig erfaring med å arrangere digitale møter, men velger likevel 
å forsøke de"e for at flest mulig skal få delta i deba"en.  

Innsending av forhåndsstemmer: 
Klubbens lover regulerer at det skal være mulig å sende inn forhåndsstemme ved valg.  
De som ønsker å forhåndsstemme skal beny"e stemmeseddel som er Elgjengelige på 
klubbens ne"sider/Elsendt på mail El å stemme på kandidater de ønsker inn i styret og 
valgkomite. For å sikre kontroll for de som deltar digitalt, vil hvert verv gjennomføres for seg.  

Dersom man har sendt inn forhåndsstemme og dere"er melder seg på for digital deltakelse, 
vil den innsendte forhåndsstemmen forkastes ved møtestart. Det er altså ikke mulig å 
kombinere digital deltakelse og forhåndsstemming.  

Gjennomføring av avstemming ved valg – spesielt for de som forhåndsstemmer: 
På de verv der det er flere kandidater som sEller El valg, enn det som skal velges, skal de som 
forhåndsstemmer i år rangere kandidatene i den rekkefølge de ønsker dem El vervene. 
Dersom du f.eks. se"er Per som nr. 1, Pål som nr. 2, Espen som nummer 3, Kari som nr. 4 og 
Ola som nr. 5 El styreverv, vil din 1. kandidat være den som stemmes frem, helt El denne 
enten er valgt eller strøket. Da vil tellekorpset gå videre El kandidat nummer 2. Det 
forutse"es at dersom du ikke får valgt inn din førstekandidat i valg av styreverv nr. 1, vil du 
fortsa" ønske at denne kandidaten skal inn i ved valg av styreverv nummer 2. De som deltar 
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digitalt og i salen står fri" El å endre standpunkt i forhold El hvem de skal stemme på mellom 
hver valgrunde. 

De to som velges El styreverv 1 og styreverv 2, si"er for to år, mens den som velges El 
styreverv 3, velges for e" år.  

Eks: 
Tellekomiteen teller opp alle stemmer som er avgi" El styreverv nummer 1 (for to år). Det er 
avgi" 100 stemmer (noen i salen, noen som forhåndsstemmer og noen digitalt)- 

Avstemmingen viser at  
- Per har få" 5 stemmer 
- Ola har få" 10 stemmer 
- Kari har få" 12 stemmer 
- Pål har få" 33 stemmer og  
- Espen har få" 40 stemmer.  

Ingen av kandidatene har få" de nødvendige 50 % +1 stemmer og det blir dermed et omvalg 
der den kandidaten som har få" færrest stemmer blir strøket, som i eksempelet er Per. Du  
forhåndsstemte på den kandidaten som fikk færrest stemmer og som blir strøket fra 
deltakelse. I neste valgrunde vil de i salen og som deltar digitalt stå fri" El å stemme på den 
de vil, mens tellekomiteen ser hvem du har sa" opp som nummer 2, nemlig Pål og din 
stemme går El ham. 

I denne andre avstemmingen har flere i salen/digitalt ski_et mening og Espen har få" 60 
stemmer, Pål har få" 30 stemmer, Kari har få" 8 stemmer og Ola har kun få" 2 stemmer. 
Med 100 som har avgi" stemme er dermed Espen valgt. De som forhåndsstemmer vil 
naturlig nok ikke kunne endre sin prioritering. TeoreEsk vil det kunne bli både tre og fire 
valgrunder før vi har få" valgt en kandidat El hvert verv. De"e kan virke tungvint, men våre 
lover krever at forhåndsstemmer skal være med i hver valgrunde og da er de"e den mest 
demokraEske måten å gjøre det på.  

Når så styreverv nummer to skal stemmes over, er Espen valgt og dermed ikke lenger 
deltaker i valget, men Per som ble strøket fordi han fikk færrest stemmer El valg av styreverv 
nr. 1, er igjen med. Nå gjentas prosedyren over. Dersom du har sendt inn forhåndsstemme vil 
du igjen stemme på Per. 

Gjennomføring av avstemming i saker: 
Når ordstyrer åpner en sak for deba", kan både deltakere i salen og de som deltar digitalt, 
tegne seg El innlegg. Det er ikke anledning El å forhåndsstemme i saker. Deltakere i salen gjør 
de"e ved å heve si" nummerskilt, deltakere digitalt ved å reise hånden. Ordstyrer avgjør om 
det blir avstemming ved håndsopprekking eller ved digital avstemming, eller en kombinasjon 
av disse.  
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Styret har forståelse for at flere er usikre på å delta på møtet digitalt og vi innrømmer at vi er 
spente selv. For å forsøke å rydde eventuelle tekniske problemer av veien, inviterer vi El et 
prøveårsmøte Ersdag 29. mars kl. 19.00. Her vil vi så langt vi klarer bistå den enkelte med å 
komme inn og vi vil gjennomføre flere testavstemminger. Her kan du melde deg på 
testmøtet: 

Her kan du melde deg på prøvemøtet. – lenken ligger også Elgjengelig på klubbens ne"sider. 

 

Velkommen ☺ 

Mvh styret. 
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1 Møtetekniske saker: 

1.1 Godkjenne innkallingen 
Årsmøtedato ble kunngjort i Boxernytt nummer 4/2021 og på NBKs nettsider i desember 

2021. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Det vil si 

senest 19.3.22 denne fristen er overholdt.  

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes 

1.2 Oppnevne møteleder(e) 
Styret foreslår Morten Kristoffersen og Elin Lundby som møteledere. Kristoffersen  og 

Lundby har vært møteledere på klubbens årsmøter tidligere og begge har lang erfaring som 

møteledere i ulike organisasjoner. 

Forslag til vedtak: 

Morten Kristoffersen og Elin Lundby velges som møteledere 

1.3 Godkjenne medlemmer med stemmerett 

1.4 Godkjenne forhåndsstemmer 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner listen over medlemmer som har forhåndsstemt. 
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1.5 Godkjenne forretningsorden 
Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet 2022: 

Forretningsorden: 

Taletiden for innledere er ikke begrenset. Taletiden ellers er tre minutter. En tegner seg til 

talerlisten ved å vise nummerskilt. Deltakere som deltar via digital løsning benytter 

håndsopprekningsfunksjonen i systemet. 

Det er anledning til å be om replikk på ett minutt. En replikk er en kort kommentar til siste 

debattinnlegg. Det er anledning til å gi to replikker etter hvert innlegg. Det er anledning til å 

gi svarreplikk som også begrenses til ett minutt.  

Forslag skal være skriftlige, inneholde navn og være undertegnet. Forslag skal leveres til 

ordstyrer. De som har rett til å komme med forslag melder seg til forretningsorden, 

dagsorden og replikk ved å vise nummerskilt. Det er kun anledning til å fremme 

endringsforslag på allerede fremsatte saker, nye saker tillattes ikke jfr. klubbens lover § 3-4 

i. 

Ved strek for talerliste, må forslag leveres til ordstyrer som refererer forslagene. Forslag 

som ikke er levert eller framsatt før det er satt strek, skal ikke være med i videre 

behandling. Før det blir satt strek, skal ordstyrer referere talerlisten.  

Hvis det er flere forslag til vedtak, skal møteleder foreslå rekkefølge for avstemmingen. 

Alle representanter med stemmerett har plikt til å delta i forhandlingene.  

Innlegg utenom sakslisten blir ikke godtatt. 

Alminnelig flertall = 50 % + 1 av de avgitte stemmer, blanke stemmer teller ikke. 

Kvalifisert flertall oppnår når en på forhånd definert andel stemmer for et forslag. Blanke 

stemmer teller.  

Styrets forslag til vedtak 

Den foreslåtte forretningsordenen vedtas 

I tillegg minnes det om følgende som er hentet fra klubbens lover: 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer 

teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av 

klubben (krever 3/4 flertall)  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
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1.6 Godkjenne saksliste 
Forslag til vedtak:  

Sakslisten godkjennes 

1.7 Gi observatører rett til å være tilstede 
Klubbens lover gir inntil to representanter fra NKK rett til observatørstatus. 

Forslag til vedtak: 

1.8 Oppnevne referenter 
Forlag til vedtak:  

Forslag legges frem i møtet 

1.9 Oppnevne tellekorps 
Forslag legges frem i møtet 

1.10 Oppnevne to til å skrive under protokollen 
Forslag legges frem i møtet 
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2 Årsberetning 2021 
Norsk Boxerklubb har kontaktpersoner eller styrer i store deler av landet.  
Klubben har fem lokale avdelinger: Oslo og Akershus, Østfold, Trøndelag, Nordland og 
Telemark. Vi har også kontaktområder i Vestfold, Agder, Møre og Romsdal, Hedmark og 
Oppland, Nordvestlandet, Rogaland, Troms/Finnmark og Buskerud. 
  
 

2.1 Ledelse, råd og utvalg 
Etter årsmøtet i 2021 har Norsk Boxerklubb hatt følgende ledelse, råd og utvalg. 
 
Hovedstyre: 
Leder Solveig Strand  
Nestleder Hege Thommesen Mürer  
Medlem Tone Robertsen  
Medlem Eirin Lie-Johansen  
Medlem Birgit Løkken  
Varamedlem Trine Glovigen   
Varamedlem Brigitte Brueland  

 
 

Etter 26.09.2021 har hovedstyret bestått av: 
Leder                    Hege Thommesen Mürer 
Nestleder              Tone Robertsen 
Medlem                Eirin Lie-Johansen 
Medlem                Birgit Løkken 
Medlem                Trine Glorvigen 
Varamedlem        Brigitte Brueland 
 
 
Etter 28.12.21 har hovedstyret bestått av: 
Leder                    Hege Thommesen Mürer 
Nestleder              Tone Robertsen 
Medlem                Trine Glorvigen 
Medlem                Eirin Lie-Johansen 
 

 

Revisor: 
Klubben har engasjert autorisert revisor, Bjørn Naustheller fra Moore Stephens, til å 
revidere klubbens regnskap.  
 
 
Kasserer: 
Kasserer i klubben har i hele 2021 vært autorisert regnskapsfører og medlem, Gro 
Tingelstad.  
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Valgkomité:  
På årsmøtet i 2021 ble nye leder Eli Mette Eikrem, nytt medlem Jane Øvereng og 
varamedlem Hedvig Færø valgt. Fra årsmøtet i 2021 har valgkomiteen hatt følgende 
sammensetning. 

Eli Mette Eikrem -  Leder  
Erik Rognlie  - Medlem 
Jane Øvereng - Medlem 
Hedvig Færø - Lunde Varamedlem 

Oppnevnt av hovedstyret: 
Kasserer Gro Tingstad 

Materialforvalter Tone Robertsen 
Medlemskontakt Hedvig Færø-Lunde 

Boxernytt Catrine Andersen Redaktør 

Boxernytt Torunn Wølner Redaksjonsmedlem, korrektur 
Boxernytt 
Boxernytt 

Diego Enriques (til 01.12.21)                     
Kristin R. Kirkham 
(fra 15.01.22) 

Redaksjonsmedlem, lay-out 
Redaksjonsmedlem, korrektur 

Nettsiden Wenche Bjørkås Redaktør og publisering av 
utstillingsresultater 

Avlsrådet  Cecilie Strømstad Leder (veterinær) (til 26.12.21) 

Avlsrådet Solveig Strand Medlem (til 26.12.21) 
Avlsrådet 
Avlsrådet 
Avlsrådet 
Avlsrådet 
Avlsrådet 

Inger Beate V Dyrstad 
Astrid B. Lorentzen 
Nora Oftenes Lie 
Bjørg Helen Nøstvold 
Espen Hagstrøm 

Medlem (til 26.12.21) 
Medlem (til 26.12.21) 
Medlem (veterinær)(til 26.12.21) 
Medlem (til 26.12.21) 
Medlem  (Statistikkansvarlig) (til 
26.12.21) 

Valpeformidler 
Valpeformidler 
Valpeformidler 

Ingrid Tomulevski 
Tiril Thun Hjorthol       
Ellen Renate Slipelv 

(til 31.12.21) 

Brukshundrådet 
Brukshundrådet 

Kristine Elda Leder 
Ine Elvestad Furulund     

Brukshundrådet 
Brukshundrådet 
Brukshundrådet 

Trine Glorvigen 
Eirin Lie-Johansen 
Svein Cederborg 
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Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet 
Utstillingsrådet           

 
Trine Larsen               Leder 
Line Orlund 
Monica C Bakker 
Ingeborg Carlsson 
Tone Robertsen 

   
   

   

 

 

2.2 Medlemmer     
Medlemstype 2020 2021 

Hovedmedlemmer (40) 559 595 
Husstandsmedlemmer (42) 59 48 
Æresmedlemmer (46) 3 3 
Gratis medlemsblad (60) 31 29 
Honnør/pensjonister (63) 21 18 
   

  

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

 

 

2.3 Styrets virksomhet 
Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter samt ordinært årsmøte 10. april som også i 
2021 ble holdt digitalt med Obos sin årsmøteløsning.  
16.-17. Oktober 2021 ble samarbeidskonferansen arrangert. Det deltok nesten 30 tillitsvalgte 
fra hele landet og alle utvalg i klubben var representert. Styret informerte om styrets arbeid, 
blant annet snutemålingprosjektet og fremdrift i rasekompendiet. Lokallagene informerte om 
sine aktiviteter og utvekslet erfaringer, og utstillingsrådet, avlsrådet og brukshundsrådet 
informerte om sitt arbeid. Hovedstyret har i samarbeid med utstillingsrådet arrangert to 
utstillinger og vært representert samtlige spesialutstillinger arrangert av klubbens lokallag. 
 
På vegne av Norsk Boxerklubb deltok Line Orlund på NKKs  ekstraordinære 
representantskapsmøte våren 2021 og representantskapsmøte høsten 2021. Hun har også vært 
klubbens representant i møtene med «Raseklubbenes fellesallianse».   
I oktober var det generalforsamling i Atibox i Ungarn. Knut Brodal deltok som klubbens 
representant.  
Styret har engasjert seg i NKKs barchysephalråd og Line Orlund og Hege Thommesen Mürer 
er oppnevnt til å sitte i rådet. 
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2.4 Økonomi: 
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2.5 Avlsrådet:  
Avlsrådet har etter årsmøtet i 2021 og frem til 26.12.21 bestått av Cecilie Strømstad (leder og 
veterinær),  Espen Hagstrøm (statistikkansvarlig), Astrid B. Lorentzen, Bjørg Helen Nøstvold 
 og Solveig Strand (fra oktober 21). Alvsrådets andre veterinær har vært Nora Oftenes Lie.  
Valpekontakter har i perioden vært Ingrid Tomulevski, Tiril Thun Hjorthol og Ellen-Renate 
Slipelv.  

I perioden har avlsrådet behandlet henvendelser fra oppdrettere og potensielle oppdrettere 
med spørsmål om vurdering av kombinasjoner. Disse har blitt behandlet av rådet og det har 
blitt utarbeidet statistikker og vurderinger basert på all tilgjengelig informasjon.  Alle kull 
publiseres nå på klubbens nettsider med oversikt over foreldrenes status på de punktene som 
er omtalt i retningslinjene. Avlsrådet har produsert oversikter over helseresultater og 
hannhundstatistikker som er publisert i Boxernytt, samt besvart leserinnlegg og levert annet 
materiale til Boxernytt.   

2.6 Boxernytt: 
Redaksjonen har i 2021 bestått av: 
Redaktør: Catrine Andersen (også layoutansvarlig BN nr 4) 
Korrekturleser: Torunn Wølner 
Layoutansvarlig BN 1-3: Diego Enriques. 

Boxernytt har kommet ut med 4 nummer som planlagt i 2021. Diego valgte etter BN nr 3 å gå 
av som layoutansvarlig, men var til stor hjelp også ved Boxernytt nr 4. Redaksjonen vil takke 
Diego for godt samarbeid og vel utført arbeid med bladet. 

Redaktør deltok på samarbeidskonferansen via teams og korrekturleser var fysisk tilstede. 
Redaksjonen lager ny messengergruppe på facebook for hver nr, her kommuniseres det enkelt 
og raskt. Det kommuniseres også en del via telefonsamtaler. 

Redaksjonen og Webredaktør har godt samarbeid om det stoff som deles begge steder og 
resultater i de ulike grener og utstillinger. Avtaler her er at artikler som skal publiseres kommer 
først i Boxernytt deretter på hjemmesiden, da blir ikke stoffet i bladet «gammelt». Redaksjonen 
takker så mye for samarbeidet. 

Vi har hatt to kommersielle aktører som har kjøpt annonseplass i BN for 4 utgaver. «Vom og 
hundemat» med helside, og «Four Paws» med halvside. Vi takker disse for støtten. 

Noen oppdrettere og hannhundeiere har også bidratt med annonser, det er alltid hyggelig å vi 
takker for bidraget. 

Det ble sendt ut årshjul til de ulike avdelinger, råd og utvalg slik at hver enkelt skulle kunne 
følge med på hva som skal i hvert nr, bruken av dette kan bli bedre. Det er tidkrevende og lite 
effektivt om redaktør ved hvert nr må ringe rundt etter deadline for å innhente savnet stoff. 
Dette bidrar også til store forsinkelser. 

Hvert nummer sendes til styret for gjennomlesning og godkjenning før det sendes trykkeriet.  
Alle leserinnlegg som en tiltenkt et gitt råd/utvalg sendes direkte til gjeldende for innhenting 
av eventuelt tilsvar. Er innlegget mottatt på deadline får de ulike råd/utvalg ekstra tid etter 
deadline på å utforme svar. 
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De aller fleste forholder seg godt til deadline. 

2.7 Nettsidene 
Wenche Bjørkås har vært nettredaktør i 2021. Nettsidene har fungert godt som klubbens 
informasjonskanal. Det er publisert informasjon, utstillings- og andre resultater. 

2.7 Brukshundrådet 
Brukshundrådet har i 2021 bestått av Kristine Elda, Ine Elvestad Furulund, Eirin Elisabeth 
Johansen, Svein Cederborg og Trine Glorvigen.  

Brukshundrådet har ca. hatt månedlige møter, hvor revidering av regelverk på høring, 
hjemmeside, og aktivitet i kontaktområdene har blitt diskutert. I tillegg har brukshundrådet 
brukt mye tid på å lære hvordan man søker om prøver på NKK, og generelt finne ut av hvilke 
oppgaver brukshundrådet skal være ansvarlig for. 

Det meste av kontakt har vi hatt på messenger, facebook og mail. Brukshundrådet opplever at 
dette fungerer godt.  

Brukshundrådet har deltatt på brukshundkonferanse og forbundsting. Rådet har også avholdt 
et webinar om kåringsprøven, som et lavterskeltilbud for boxereiere. Webinaret ble en stor 
suksess, og noe brukshundrådet ønsker å fortsette med fremover i 2022. Av den grunn er det 
allerede et fremtidig webinar som er klart for boxerklubbens medlemmer, samt andre under 
planlegging. Rådet har ønsket å stille opp på boxerklubbens utstillinger for å fremme boxeren 
som en brukshund, men fikk av ulike grunner, herunder koronarestrisjoner, ikke til å 
gjennomføre dette i 2021. Brukshundrådet har i tillegg påbegynt arbeidet med å oppdatere 
dressurdiplomer, samt utregnet poengsummer for årets boxer. Utover dette er det påbegynt 
arbeidet med gjennomgang av flere regelverk, deriblant smeller. 

Vi ønsker å jobbe videre med å fremme brukshundsaktiviteter for boxerklubbens medlemmer. 

2.9 Utstillingsrådet:  
Rådet har i perioden bestått av: 
Leder: Trine Larsen 

Ingeborg Holm Carlsson 
Line Orlund 
Monica C. Bakker 
Tone Robertsen 

I året som har gått har vi avhold møter på teams ved behov.  
Årets utstillinger i regi av Hovedstyret var satt opp som vanlig i februar i samarbeid med 
Oslo/Akershus. Denne ble avlyst på grunn av Covid-19 restriksjonene, men ble satt opp på 
ny, da som dobbeltutstilling sammen med Avd. Østfold i juli. Det var Spesialdommer Wenche 
Eikeseth som dømte her. 
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Årsvinnerutstillingen ble i år avholdt på Vestby hyttepark hvor det var stort nok område til å 
holde avstand og det var muligheter for å leie rom/hytte for de som ønsket. Under denne 
utstillingen var det Spesialdommer Marit Sunde som dømte. 
I forbindelse med årsvinnerutstillingen ble det også tid til sosialt samvær og utstillingstrening. 
 
Økonomi: Begge utstillingene gikk med overskudd. Regnskap for disse er ført av kasserer og 
ligger sammen med hovedregnskapet. 
Ellers har rådet bistått avdelingene ved å invitere dommere de selv har valgt, samt sørget for 
dommerkontrakter. 
Vi har kommet med forslag til dommere for 2022, og hatt samarbeidsmøte med hovedstyret 
ang. dette.  
Rådet har også hatt ansvaret for å koordinere klubbens andre utstillinger, og har vært 
tilgjengelig for råd og hjelp rundt bruk av DogWeb Arra (nytt system var endelig på plass fra 
NKK sent på året). 
  

Det har blitt avholdt til sammen 7 spesialutstillinger i 2021: 
  

Dato Sted Dommer Antall 
påmeldte 

30. mai Oslo/Akershus Øystein 
Eieseth 

23 

12. juni Årsvinner 
Vestby 

Marit Sunde 66 

03. juli Trondheim Marianne 
Holmli 

25 

24. juli Østfold Ann W. 
Stavdal 

32 

25. juli Hovedstyret 
Østfold 

Wenche 
Eikeseth 

19 

14. august Agder Arne Johan 
Haugen 

41 

28. august Telemark   27 
25. 
september 

Vestfold Terje 
Lindstrøm 

55 

  
  
Listen for plasseringene i konkurransen om Årets Boxer holdes oppdatert av utstillingsrådet. 
Denne publiseres på klubbens hjemmeside, hvor andre utstillingsresultater også legges ut. 
Den endelige listen publiseres også i Boxer Nytt nr. 1. 2022. 
Utstillingsrådet var godt representert på samarbeidskonferansen i høst.  
Det var ingen av rådets representanter som hadde mulighet til å reise til Atibox 2021. Knut 
Brodal representerte utstillingsrådet siden han allikevel skulle nedover. 
Det har vært et utfordrende år å være utstillingsråd, men vi har halt det i land. Vi håper på en 
lettere tider fremover. 
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2.10 Lokal aktivitet 
Det har vært god lokal aktivitet til tross for Covidrestriksjoner. Det er blitt holdt en rekke kurs og 
tester, utstillinger har blitt arrangert av lokallagene og det har vært gjennomført jevnlige treff flere 
steder i landet. Treffene er en fin sosial arena i tillegg til å være en treningsarena.  
Disse aktivitetene er kjærkomne og spesielt kurs er populært.  
Det har i tillegg blitt utført dugnader, sommeravslutninger, juleavslutninger, byturer, skogturer, 
vinterturer, søndagsturer og treningskvelder. 
Representanter for avdelinger og kontaktområder har deltatt på samarbeidskonferansen, årsmøte og  
årsmøteseminar. 
 
Boxerleiren i regi av Oslo og Akershus ble arrangert for 13. gang og hadde også i år svært godt 
oppmøte. I overkant av 30 boxere samt deres nesten 45 eiere, koste seg med trening og sosial aktivitet 
i fire dager.  
 

Det søkes tilskudd fra Studieforbundet Natur og Miljø til aktiviteter i avdelingene og  
lokalområdene. Flere av avdelingene er også mottakere av Grasrotandel. 
 
Det er mange ildsjeler over hele landet som har lagt ned utallige timer på aktiviteter i  
sine avdelinger og lokalmiljø. Styret takker alle for innsatsen som har blitt lagt ned for  
klubben og klubbens medlemmer i 2021. 
 
 

2.11 Rapportering handlingsplan 2021 
 
 

Punkter fra handlingsplan 2021 Rapportering 

1 Styret avholder to spesialutstillinger Styret har avholdt to spesialutstillinger i 2021 

2 Styret gir ut fire Boxernytt Styret har utgitt fire utgaver av Boxernytt i 
2021 

3 Styret oversender rasekompendiet til 
standardkomiteen 

Styret har oversendt rasekompendiet til 
standardkomiteen. Standardkomiteen hos 
NKK arbeider fremdeles gjennom 
rasekompendiet. 

4 Styret setter i gang et systematisk 
snutemålingsprosjekt 

Styret har påbegynt arbeidet med et 
systematisk snutemålingsprosjekt, og har 
utarbeidet et måleinstrument i den 
forbindelse. Arbeidet vil fortsette i 2022. 

5 Styret avholder samarbeidskonferanse 
og raseseminar 

Styret har avholdt samarbeidskonferanse i 
løpet av 2021. Raseseminar er ikke blitt 
gjennomført i 2021, som følge av at 
rasekompendiet ikke er ferdig gjennomgått av 
standardkomiteen.  
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På bakgrunn av den overstående årsmelding mener styret det er grunnlag for videre drift av 
klubben i 2022. 
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3 Revisors beretning 
 

3.1 Godkjenne regnskap med revisors beretning 
Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet som det er fremlagt i årsmeldingen.  
 
Forslag til vedtak: 
Regnskap med revisors beretning godkjennes. 
 

4 Vedtakssaker 
 

4.1 Kontingent 
Jfr. klubbens lover skal årsmøtet diskutere kontingent for medlemskap i klubben. En eventuell 
endring kan tidligst tre i kraft fra og med kontingentinnkreving i 2023.  
Styret hevet kontingenten i 2019. Styret vurderer at vi etter to år med lav aktivitet grunnet 
covid19, ikke bør heve kontingenten for 2022 
 
Forslag til vedtak: 
Norsk Boxerklubb øker ikke kontingenten i 2022.  
 
 

4.2 Trekke boxer fra NKKs formidlingstjeneste.  
Sak fra Espen Hagstrøm, Cecilia Sundberg, Brigitte Brueland, Astrid 
Lorentzen, Inger Beate Vongraven Dyrstad og Cecilie Strømstad. 

Vi foreslår: Årsmøtet ber styret om å trekke boxer fra NKKs formidlingstjeneste 
kjøpehund.no så lenge det formidles valper fra kombinasjoner som ikke følger NBKs 
retningslinjer for avl. 
  
Begrunnelse: Norsk Boxerklubb har raseforvaltningsansvar for boxer i Norge. Det er uheldig 
at kombinasjoner som ikke følger retningslinjene formidles gjennom NKK da mange 
oppfatter dette som en godkjenning og et kvalitetsstempel. 
 
Styret har behandlet det innkomne forslaget og har følende kommentar: 
Kjøpehund.no er NKKs kanal for markedsføring og salg av registrerte hunder. NBK har 
tidligere forsøkt å få NKK til kun å publisere kull som oppfyller klubbens krav til avl og 
oppdrett. NKK avviste dette. NBK ba da om at det ikke skulle formidles boxervalper via 
kjøpehund.no i det hele, også dette ble avslått av NKK. 
 
Styret har ingen betenkeligheter med å gjøre et nytt forsøk overfor NKK på å stenge denne 
kanalen for formidling av kull som ikke følger klubbens krav til avl og oppdrett og kan, med 
dagens samfunns fokus på sunn hundeavl, håpe at NKK har endret sin innstilling. 
  
 

4.3 Valg av dommere til utstilling. 
Sak fra Cecilia Sundberg, Inger Beate Vongraven Dyrstad, Bjørg Helen 
Nøstvold, Espen Hagstsrøm, Astrid B. Lorentzen, Birgit Løkken, Henning Lund 
og Solveig Strand. 

Vi foreslår: 
Til alle klubbens utstillinger skal det velges dommere med variert bakgrunn og høy 
kompetanse. Dommere bør komme både fra land utenfor det kontinentale europa, Atibox-
listen samt dommere som har bakgrunn fra andre raser. 
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Årsmøtet ber styret utarbeide retingslinjer for dommervalg som følger bestemmelsene i RAS- 
for å motvirke premiering av overdrevne rasetrekk og heller fokusere på en sunn og 
funksjonell boxer. 
 
Dersom forslaget vedtas, erstatter det alle tidligere vedtak med føringer for hvordan dommere 
velges ut. 
 
 
Styret har behandlet det innkomne forslaget og har følende kommentar:  
Styret forutsetter at forslagsstillerne ikke har hatt til hensikt å ekskludere dommere fra land 
som er medlem av Wubox. Om forslaget vedtas foreslås det at disse inkluderes.   
 
 

4.4 Endre frist for valgkomiteen  
Sak fra Catrine Andersen og Knut Brodal 

Forslag fra Catrine Andersen:  
Valgkomitéens innstilling til kandidater skal offentliggjøres på klubbens hjemmeside senest 
1uke før fristen til medlemmens forslag til kandidater skal være klubben i hende.  
-Ordlyden kan også endres til «valgkomitéens innstilling skal offentliggjøres på klubbens 
hjemmeside senest 7 uker før årsmøte» 
 
 
Forslag fra Knut Brodal:  
NBKs Håndbok, kapittel 5 Valgkomiteen, avsnitt 3 kommunikasjon, punkt E  
 
e) Valgkomiteen leverer sin innstilling for alle valg som skal velges, innstillingen må 
offentliggjøres på NBKs hjemmeside senest 14 dager før fristen til forslag utgår. Samtidig 
med offentliggjøringen sendes innstillingen til hovedstyret eller til den som hovedstyret har 
utpekt som ansvarlig for å sette opp årsmøtepapirene. 
 
 
Styret har behandlet de innkomne forslagene og har følende kommentar:  
Her har to forslagsstillere kommet med tilnærmet likt forslag og vi anser forslaget å ha samme 
hensikt og velger derfor å behandle disse samlet.  
At valgkomiteen skal legge frem sin innstilling til ulike verv før fristen for å fremme 
kandidater har utløpt, vil etter styrets mening være lite hensiktsmessig.  
Valgkomiteen starter tidlig med å finne kandidater til verv, men er også helt avhengig av 
medlemmers bistand til å fremme gode kandidater. Intensjonen med dagens ordning som 
bygger på NKKs lovmal, er at innkomne forslag til kandidater skal ligge til grunn for 
valgkomiteens arbeid. Først når alle kandidater er fremmet, kan valgkomiteen gjøre en 
helhetlig vurdering av sammensetting til styre. 
 
 

4.5 Intern revisor  
Sak fra Solveig Strand 

Forslag: Årsmøtet vedtar at vi går bort fra statsautorisert revisor til å revidere regnskapet vårt 
og går tilbake til at vi velger revisor blandt våre medlemmer. 
  
Begrunnelse for forslaget: Norsk Boxerklubb bruker unødvendig mye penger på å bruke et 
revisorfirma. Dette er penger som klubben kan benytte til andre formål. Økonomien i klubben 
er enkel og oversiktlig og det er ikke nødvendig å bruke store summer på revidering. I 2021 

26



brukte klubben i overkant av 20000 på revisor. Det sier seg selv at dette er uforholdsvis mye 
for en klubb som vår.  

Styret har behandlet det innkomne forslaget og har følende kommentar: 
NBK har de senere år benyttet ekstern revisor. Ekstern revisor er ikke et krav for vår organisasjon, 
men det er en ekstra trygghet for at regnskapet er korrekt. Vi har i dag en regnskapskyndig kasserer 
som er utdannet innen faget, men vi kan i fremtiden ikke være like heldig. Selv om man har en dyktig 
kasserer vil en ha en ekstra trygghet ved å ha ekstern revisor som kontrollerer regnskapet ved årets 
slutt slik at vi forebygger enhver form for feil og mangler ved regnskapet. 
Det er riktig at revisor er en utgift, men NBK er en klubb med store midler og en del transaksjoner, 
feil bør oppdages så tidlig mulig. Det er som i alle organisasjoner jevnlig utskiftninger i styret, en 
kontroll av de økonomiske transaksjonene vil derfor være en sikkerhet for styrets medlemmer, men 
ikke minst klubbens medlemmer. Kasserer ser det også som en ekstra sikkerhet og trygghet. 
Styret anbefaler derfor å ikke støtte forslaget. 

4.6  Stemmerett på årsmøtet 
Sak fra Per Frey 

Forslag Stemmerett på årsmøtet. 
For å innvirke positivt til klubbens fremtid, bør man vite noe om personene du stemmer på, 
samt et minimum av kunnskap om klubbens drift. Man bør derfor ha vært medlem et par 
måneder for å danne seg et bilde av klubben og de respektive kandidaters kunnskap om rasen. 
Det er naturlig å sette innmeldingsfristen til samme dato som forfallet for kontingent for 
eksisterende medlemmer.  

Forslaget lyder: 
 For å ha stemmerett på Norsk Boxerklubbs årsmøter, må du være innmeldt i klubben senest 
31.januar det året årsmøtet avholdes, samt ha betalt kontingent for inneværende år.

Styret har behandlet det innkomne forslaget og har følende kommentar: 
Norsk Boxerklubb er forpliktet til å følge lovmalen vedtatt av Norsk Kennel Klubs 
representantskapsmøte. I lovens §3-1 står det i siste avsnitt at "Alle klubbens medlemmer har 
forslagsrett til klubbens årsmøte". Videre står det i §2-3 at man ikke har noen rettigheter i 
klubben før kontingent er betalt. Av dette kan det avledes av man har alle rettigheter når 
kontingenten er betalt.  
Styret mener derfor at dette forslaget vil være i strid med klubbens lover og dermed må 
avvises. 

4.7 Korrigering av årsmøtevedtak 
Sak fra Per Frey 

Korrigering av årsmøtevedtak 
I årsmøteprotokollen fra 2016, står det at det skal være en kjønnsfordeling på 60/40 i råd og 
utvalg. Den ordlyden samsvarer ikke med hva årsmøtet vedtok. Det vedtatte forslaget var at 
klubben skal tilstrebe en kjønnsfordeling på 60/40, altså ikke at det skal være 60/40.  
For å rette opp protokollen fra 2016, gjentar jeg forslaget slik at protokollen kan endres til det 
som enstemmig ble vedtatt. 

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

Styret har behandlet det innkomne forslaget og har følende kommentar: 
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Styret støtter forslaget slik at det opprinnelige vedtaket fra 2016 får korrekt ordlyd. 

5 Handlingsplan 20122 
1. Arbeide med strategisk medlemsarbeid (både rekruttere og beholde medlemmer)
2. Følge opp helseutfordringer i rasen i samarbeid med NKK
3. Starte arbeidet med å forberede en full revidering av RAS.
4. Sikre god kommunikasjon mellom styret, lokalavdelinger/kontaktområder og medlemmer
5. Gjenoppta samarbeidet med de nordiske boxerklubbene. Starte planlegging av et nordisk

boxerseminar.
6. Legge til rette for aktivitet i lokalavdelinger og kontaktområder.
7. Avholde to spesialutstillinger
8. Gi ut fire utgaver av Boxernytt.
9. Ferdigstille rasekompendiet som et supplement til dommerkompendiet
10. Styret avholder samarbeidskonferanse for klubbens tillitsvalgte og vurderer å arrangere

raseseminar.

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar fremlagt forslag til handlingsplan 

6 Budsjett 2022 
Forslag til budsjett for 2022 fremkommer i egen kolonne under punktet 2.4 Økonomi. 

Forslag til vedtak: 
Det fremlagte budsjettet vedtas 
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Valgkomiteens rapport – 2022 

Valgkomitéen i Norsk Boxerklubb har siden årsmøtet i 2021 bestått av 

 Leder: Eli-Mette Megard Eikrem 

 Medlem: Erik Rognlie 

 Medlem: Jane Øvereng 

 Varamedlem: Hedvig Færø-Lunde

Valgkomitéen har i perioden hatt totalt 15 møter på Teams. Det har ellers vært tett kommunikasjon 

mellom medlemmene i valgkomitéen gjennom egen gruppe på Messenger. 

Valgkomitéen har informert medlemmene i klubben om hvilke verv som skal besettes i styret, 

oppgavene som tilligger styret og hvilke egenskaper vi ser for at medlemmene i styret bør ha. Det 

samme gjelder for valgkomitéen.  Informasjon om valget har blitt formidlet gjennom Boxernytt, 

hjemmesiden til klubben og på klubbens Facebook-side.  

Etter at det ble gitt informasjon om hvilke verv som skulle besettes, ble det kjent at et av styrets 

medlemmer som er valgt for 2 år, ønsker å trekke seg av personlige grunner ved kommende årsmøte. 

Sittende styre i klubben har derfor bedt valgkomitéen om å innstille et styremedlem for ett år 

(suppleringsvalg). 

Valgkomitéen har ønsket å finne styrekandidater som vi mener vil være samlende for klubben og 

som ønsker å legge ned betydelig innsats i en krevende tid for rasen.  Vi mener det er av stor 

betydning at dette er personer med god kjennskap til rasen og som hver for seg har en kompetanse 

som er viktig i et styre. En forutsetning for å lykkes er at styret også kan jobbe sammen som et team. 

Valgkomitéen har også vært opptatt av å få en bedre kjønnsbalanse i styret og har i den forbindelse 

tatt kontakt med en rekke menn med forespørsel om å stille til valg. Vår erfaring er at få menn 

ønsker å ta på seg styreverv.  

Valgkomitéen opplever at arbeidet med å få kandidater til å stille til valg, har vært vanskelig. Flere 

begrunner dette med at de opplever at det er en svært utsatt posisjon hvor de kommer til å få mye 

motstand uansett hva de gjør. Dette mener valgkomitéen er bekymringsfullt, og det er et 

demokratisk problem for klubben. 

Valgkomitéen fikk inn forslag fra medlemmene på 22 personer til styreverv. Vi har sendt en e-post til 

alle disse. Kun 12 personer har sendt oss tilbakemelding der de har bekreftet sitt kandidatur. 

Arbeidet med å komme frem til vår enstemmige innstilling har tatt lang tid og vært svært krevende. 

Valgkomitéen har ønsket å få med medlemmene på konstruktive løsninger. I arbeidet med å skaffe 

kandidater til styret har vi opplevd at åpenhet har sin pris.  

Den store utfordringen har vært å få kandidater til å stille til valg som leder uten å stille krav til hvem 

de skal ha med seg i styret. Vi mener å ha kommet frem til innstilling på en leder som tidligere har 

fått utrettet mye bra for klubben og som vi fortsatt har stor tro på vil lede klubben i riktig retning 

sammen med kompetente styremedlemmer. Styret må være et kollegium. 

Det er flere dyktige medlemmer som ønsker å stille seg til rådighet for klubben, men som vi 

dessverre ikke har funnet plass til i denne omgang.  

Valgkomitéen håper nå at alle gode krefter vil være lojale mot det styret som medlemmene velger på 

årsmøtet og delta aktivt for en positiv utvikling av den fantastiske rasen vår. 

7 Valg
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Medlemmenes innstilling til styret 

Kandidat: Line Orlund 

Verv: Leder - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Tone Robertsen 

Kandidat: Line Orlund 

Verv: Leder - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Ingeborg Carlsson 

Kandidat: Henning Lund 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Ester Bjerkan 

Kandidat: Henning Lund 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: Henning Lund har erfaring fra arbeid i ulike deler av Boxerklubben og har en unik 

kompetanse på boxeren som rase. Han er en person klubben vår trenger nå. 

Innsendt av: Solveig Strand 

Kandidat: Henning Lund 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: Henning kjenner klubben og rasen svært godt, og vil kunne være et viktig bidrag til 

klubben i tiden fremover. 

Innsendt av: Astrid B. Lorentzen, Solveig Strand, Espen Hagstrøm 
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Kandidat: Nina Syvertsen 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: Nina har lang boxer-erfaring innen bruks, har stort fokus på helse, har vært i 

avlsrådet i NBK og har organisasjonserfaring bla. som hovedtillitsvalgt i Lindorff. 

Innsendt av: Espen Hagstrøm, Cecilie Strømstad, Solveig Strand, Inger Beate V. Dyrstad 

Kandidat: Tone Robertsen 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Nina Winger Sørum 

Kandidat: Tone Robertsen 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: Tone har gjort en flott jobb i lokalavdelingen gjennom flere år og sitter i dag også i 

hovedstyret som styremedlem. Tone er en dame som brenner for boxeren som rase 

og innehar mye kompetanse som mangeårig boxer eier og styremedlem både i 

lokalavdelingen og hovedstyret. 

Innsendt av: Ingunn Terjesen 

Kandidat: Tone Robertsen 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: Tone er en enorm ressurs for klubben. Hun legge inn tid, arbeidskraft og brenner for 

rasen. Jeg har sittet i Utstillingsrådet med Tone i litt over ett år nå og har personlig 

sett den innsatsen hun har gjort for klubben, som material forvalter, styremedlem, i 

Utstillingsrådet og på lageret. Ikke bare har hun en veldig stor interesse for rasen, 

 men også for klubben, og er villig til å legge inn ekstra tid og arbeidskraft for klubbens 

medlemmer. Det hadde vært et tap for Norsk Boxerklubb å miste Tone Robertsen.  

Innsendt av:  Ingeborg Carlsson 
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Kandidat: Tone Robertsen 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse:  Tone har hatt boxer hele livet og har i mange år brukt store deler av sin fritid på å 

jobbe for klubben, først i lokalavdelingen i Oslo og Akershus og senere både i 

lokalavdelingen og i hovedstyret.  

Tone er i tillegg til fungerende nestleder i klubben, materialforvalter og medlem av 

utstillingsrådet. Som materialforvalter holder hun orden på lageret, sørger for å 

bestille, pakke og sende ut rosetter, pokaler og premier. Hun har i flere år holdt 

oversikt over hva som skal deles ut av premier til klubbens medlemmer og sørget for 

at disse sendes ut. Hun oppdaterer jevnlig listen over årets utstillingsboxer og har i 

mange år stilt opp på de fleste av klubbens arrangementer i sentral regi - i tillegg til at 

hun fortsatt er aktiv i lokalavdelingen i Oslo og Akershus. 

Innsendt av: Line Orlund 

Kandidat: Trine Glorvigen 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: Trine har sittet en periode i styret. Hun har hatt boxer siden hun var barn og har fulgt 

klubben fra sidelinjen i mange år. Trine er utdannet jurist og evner raskt å sette seg 

inn i nye problemstillinger samt presentere disse på en god måte. 

Innsendt av: Line Orlund 

Kandidat: Trine Larsen 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Hege Charlotte Dahlberg 

Kandidat: Trine Larsen 

Verv: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Knut Brodal 

Kandidat: Arne Johan Haugen 

Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Knut Brodal 
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Kandidat: Arne Johan Haugen 

Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Tone Robertsen 

Kandidat: Arne Johan Haugen 

Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Ingeborg Carlsson 

Kandidat: Cecilia Victoria Sundberg 

Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Begrunnelse: Cecilia viser et stort engasjement og interesse for boxeren, med tanke på både 

eksteriør, funksjonalitet og mentalitet, og har vist at hun er flink til å få i gang 

aktiviteter og fremme rasen på en positiv måte. 

Innsendt av: Astrid B. Lorentzen, Solveig Strand, Espen Hagstrøm 

Kandidat: Ingeborg Carlsson 

Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Tone Robertsen 

Kandidat: Ingeborg Carlsson 

Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Knut Brodal 

Kandidat: Marius Falkevik 

Verv: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Begrunnelse: Marius har stor interesse og engasjement for boxeren, og viser stor vilje til å bidra til 

rasens beste i tiden fremover. 

Innsendt av: Astrid B. Lorentzen, Solveig Strand, Espen Hagstrøm 
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Medlemmenes innstilling til valgkomitéen 

Kandidat: Per Frey 

Verv: Medlem (2 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Hege Charlotte Dahlberg 

Kandidat: Per Frey 

Verv: Medlem (2 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Knut Brodal 

Kandidat: Kristin Pedersen 

Verv: Varamedlem (1 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Hege Charlotte Dahlberg 

Kandidat: Kristin Pedersen 

Verv: Varamedlem (1 år) 

Begrunnelse: 

Innsendt av: Knut Brodal 
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Valgkomiteens innstilling 

Valgkomitéen har i innstillingen til kandidater til styre og valgkomité lagt stor vekt på å sette sammen 

personer som vi mener har forutsetninger for å samarbeide på en god måte og ivareta alle deler av 

Norsk Boxerklubbs interesser. Vi mener kandidatene samlet har den kompetansen som trengs for å 

kunne utføre de oppgavene som forventes av dem. Kandidatene vil ivareta medlemmenes ulike 

interesser uavhengig av om en er oppdretter, konkurrerer i en eller annen hundesport, deltar på 

utstilling eller bare har boxeren som et familiemedlem. 

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. 

Begrunnelsen for innstillingen av kandidater finner du nedenfor. For mer informasjon, viser vi til den 

enkelte kandidats hunde-CV. 

Line Orlund - Kandidat: Leder - Hovedstyret (2 år) 

Line har hatt boxer siden 2006. Samme år var hun med å etablere lokalavdelingen til Norsk 

Boxerklubb i Oslo og Akershus og var også leder for lokalavdelingen i mange år etter dette. I 2010 ble 

Line valgt som leder i hovedstyret, et verv hun hadde fra 2010-2016 og igjen fra 2018-2020. I 

perioden 2016-2018 satt hun som styremedlem.  

Line har vært en av de hovedansvarlige for den årlige boxerleiren som lokalavdelingen arrangerer for 

14 gang i år. 

Etter at Line gikk av som leder av klubben i 2020, fortsette hun som klubbens representant overfor 

Norsk Kennel Klub og som representant i Raseklubbenes fellesallianse (en sammenslutning av 

raseklubber som samarbeider om saker av felles interesse). Hun har også vært medlem av 

utstillingsrådet siden 2020.  

Gjennom mange år i klubben har Line god kjennskap til hva som skal til for å drifte den på en god 

måte og kjenner godt utfordringene til klubben.  

Hun er opptatt av å møte de utfordringene som vil dukke opp i forhold til at boxeren også er en rase 

som kan komme i søkelyset til dyrevernorganisasjonene. Hun ønsker å videreføre 

snutemålingsprosjektet (som både ser på snutelengde og neseborsåpning) som klubben har arbeidet 

med i flere år, men mener at det også er nødvendig å fortsette å overvåke andre helseutfordringer 

rasen har. 

Line har mange tanker om hva klubben bør jobbe med fremover, f.eks. samarbeid mellom alle som er 

opptatt av boxeren, beholde og rekruttere nye medlemmer til klubben. Du kan lese nærmere om 

dette i hennes hunde-CV som er vedlagt.  

Line har tidligere vist seg som en sterk leder og har fått utrettet mye bra for klubben. Hun er ryddig, 

rettferdig og vi mener hun har den styrken, energien og pågangsmotet som trengs for å jobbe til det 

beste for klubben med de utfordringene som ligger foran oss. 
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Kristin Steinmoen Halle - Kandidat: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Kristin har vært aktiv med boxer mer eller mindre hele livet. Hun er nå aktiv i bruks, lydighet og 

utstilling, men har tidligere også drevet med agility og rallylydighet. 

Kristin har sittet i styret i flere perioder og i lengre perioder i brukshundrådet. 

Kristin er utdannet veterinær og driver egen klinikk. Hun har siden år 2000 tatt videreutdanning 

innenfor fagfeltet hundens skjelett og muskulatur og har gjennom forskning vist at 

veterinærkiropraktisk behandling kan forebygge forekomsten av spondylose hos boxer. Gjennom 

dette viktige prosjektet som startet allerede i 2009, har Kristin samarbeidet tett med boxer-

oppdrettere og Norsk Boxerklubb har gitt økonomisk støtte til gjennomføringen. Høsten 2021 ble en 

artikkel om resultatet av studien akseptert i Veterinary Sciences. 

Med sin store kunnskap om boxeren håper Kristin å kunne bidra til et godt boxer-miljø i Norge 

gjennom å bidra som styremedlem i hovedstyret. 

Valgkomitéen er svært glade for at Kristin har takket ja til å stille til valg som styremedlem for 

klubben. Hun har en kunnskap om helse på rasen vår som de færreste i Norge har, og som vi mener 

vil være svært nyttig for klubben i tiden fremover. I tillegg kommer hennes erfaring fra ulike 

hundesporter. 

Nina Syvertsen - Kandidat: Styremedlem - Hovedstyret (2 år) 

Nina ble kjent med boxeren gjennom en oppdretter i nabolaget i barneårene og fikk etter hvert sin 

første egne boxer som 12-åring. Hun har vært medlem av klubben siden da og hatt rasen nesten 

uavbrutt frem til høsten 2020 da hennes siste boxer døde. Boxeren er fortsatt den rasen hun brenner 

for. 

Nina var medlem av avlsrådet i 2013/2014. Hun har drevet med utstilling, lydighet og bruks med 

boxerne hun har hatt. 

De siste 10 årene har Nina hatt mange tillits- og styreverv i ulike organisasjoner og bedrifter. 

Organisasjonsarbeid er en betydelig del av hennes identitet, dette brenner hun for. Det er viktig for 

henne at Norsk Boxerklubb er en effektiv organisasjon med høy grad av tillit, noe hun ønsker å jobbe 

for. Hun mener at alle som elsker rasen må samarbeide tett. For å få til dette er hun opptatt av at vi 

må ha tillit til hverandre og snakke respektfullt til hverandre selv om vi ikke alltid er enig. Det blir 

viktig å bygge en organisasjon som drar i samme retning. 

Nina mener at helsen og funksjonaliteten til boxeren må være hovedfokus for klubben i de nærmeste 

årene. Hun ønsker å sikre boxeren for fremtiden ved å gjøre alt vi kan for at den skal bli kjent som en 

sunn hunderase.  

Nina har i mange år vært lidenskapelig opptatt av rasen vår, hun har meninger og er ikke redd for å 

stå for dem. Hun har lang erfaring i organisasjonsarbeid og er veldig opptatt av rasens ve og vel.  

Valgkomitéen har stor tro på at hun vil bli en viktig bidragsyter i hovedstyret.  
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Trine Glorvigen - Kandidat: Styremedlem - Hovedstyret (1 år - suppleringsvalg) 

Trine har vokst opp med boxer og har hatt boxer hele livet. De siste årene har hun hatt interesse av å 

lære mest mulig om boxerens bruksområder i ulike hundesporter og om annen hundetrening. I 

tillegg er hun opptatt av boxerens helse og mentalitet. 

Trine har vært varamedlem i styret i 2 år og fungert som styremedlem siden leder trakk seg i høst.  

Hun er i tillegg medlem av brukshundrådet 

Hennes erfaring som advokatfullmektig er relevant for arbeidet i styret, ikke minst i forhold til arbeid 

med regelverket. Hun ønsker i tillegg å være med på å påvirke retningen boxerklubben tar, særlig i 

forhold til boxerens helse og mentalitet, men også å vise at boxeren, i tillegg til å være en super 

familiehund, kan brukes til det meste. 

Valgkomiteen er takknemlige for at Trine fortsatt ønsker å bidra i styret etter en turbulent periode i 

klubben. 

 

Arne Johan Haugen - Kandidat: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Arne Johan har hatt boxer i 22 år. Han er oppdretter av boxer og mops og er eksteriørdommer for 

disse rasene. Arne Johan er aktiv innen utstilling og reiser mye i Europa både som dommer og 

utstiller. 

Arne har tidligere vært medlem av hovedstyret, både som varamedlem, styremedlem og også som 

leder i to perioder. 

Han går nå av som leder i Norsk Mopsklubb etter å ha sittet i to perioden. I den posisjonen har han 

fått meget god kunnskap om arbeidet med kortskallede raser og om NKK og raseklubbenes arbeid 

med BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome). Norsk Mopsklubb har vært veldig aktive i 

samarbeid med NKK om utdannelse av veterinærer for BOAS avlesning. Gjennom dette arbeidet har 

Arne Johan blitt kjent med mange i NKK-systemet når det gjelder BOAS og med raseklubbene som ble 

anmeldt av dyrebeskyttelsen. 

Valgkomitéen mener Arne Johan vil være en viktig bidragsyter for boxerklubben i arbeidet med 

BOAS. Han har bred kontaktflate innen boxermiljøet både i Norge og i utlandet, noe som vil være 

nyttig for Norsk Boxerklubb. Som spesialdommer på boxer vil Arne Johan kunne bidra med mye 

kunnskap til hovedstyret og klubben. 

 

Kristin Rosøy Kirkham - Kandidat: Varamedlem - Hovedstyret (1 år) 

Kristin har vært kontaktperson/leder for avdeling Nordland i mange år. Hun var redaktør for 

Boxernytt i 10 år frem til 2020 og har også vært medlem av valgkomiteen et par perioder.   

Kristin har uavbrutt hatt boxer siden hun fikk sin første boxer i 1989. Hun har mye kunnskap om 

rasen og har gjennom mange år deltatt aktivt på årsmøter, samarbeidskonferanser og 

helseseminarer i regi av klubben.  

Kristin er pedagog, er samarbeidsorientert og opptatt av å gjenopprette tilliten blant medlemmene, 

oppdretterne og de tillitsvalgte i klubben og utad blant opposisjonen for å kunne forvalte rasen på en 

best mulig måte. Med sine gode kommunikasjonsevner og sitt brede kontaktnett, vil Kristin ha de 

beste forutsetninger for å kunne bidra til å få tillitsvalgte, medlemmer og oppdrettere til å 

samarbeide for boxeren. Valgkomiteen har stor tro på at Kristin Rosøy vil bli en viktig ressurs i det 

nye hovedstyret. 
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Erik Rognlie - Kandidat: Medlem - Valgkomitéen (2 år) 

Erik har nå vært medlem av valgkomitéen i to perioder, ble innvalgt i 2018. Han ønsker gjenvalg for 

en ny periode. 

 

Hedvig Færø-Lunde - Kandidat: Varamedlem - Valgkomitéen (1 år) 

Hedvig er medlemskontakt i klubben og styremedlem i kontaktområde Vestfold. Hun ble innvalgt 

som varamedlem i valgkomiteen i fjor og ønsker gjenvalg for en ny periode. 
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Stemmeseddel: 

Leder: 

__ Line Orlund (inns/lt av valgkomiteen) 

__ Blank 

Styremedlem – to skal velges for to år og en for e> år.  
Her skal kandidatene se>es opp i prioritert rekkefølge, se> «1» foran den kandidaten du 
prioriterer høyest, «2» for den du har som prioritet to osv. Du prioriterer det antall 
kandidater du selv ønsker. Kandidatene er presentert med de som er inns/lt av valgkomiteen 
først, og dere>er alfabe/sk. Stemmesedler med noe annet enn nummer vil bli forkastet. 

__ Kris/n Steinmoen Halle (Inns/lt av valgkomiteen for 2 år) 

__ Nina Syvertsen (Inns/lt av valgkomiteen for 2 år) 

__ Trine Glorvingen (Inns/lt av valgkomiteen for 1 år) 

__ Trine Larsen 

__ Henning Lund 

__ Tone Robertsen 

__ Blank 

Varamedlem – to skal velges for e> år 
Her skal kandidatene se>es opp i prioritert rekkefølge, se> 1 foran den kandidaten du 
prioriterer høyest, 2 for den du har som prioritet to osv. Du prioriterer det antall kandidater 
du selv ønsker. Kandidatene er presentert med de som er inns/lt av valgkomiteen først, og 
dere>er alfabe/sk. Stemmesedler med noe annet enn nummer vil bli forkastet. 

__ Arne Johan Haugen (Inns/lt av valgkomiteen for 1 år) 

__ Kris/n Rosøy (Inns/lt av valgkomiteen for 1 år) 

__ Ingeborg Holm Carlsson  

__ Marius Falkevik 

__ Cecilia Victoria Sundberg 

__ Blank 

7.4 Stemmeseddel

Stemmesed1/2
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Valgkomiteen – medlem for to år: 
Her skal kandidatene se>es opp i prioritert rekkefølge, se> «1» foran den kandidaten du 
prioriterer høyest, «2» for den du har som prioritet to. Du prioriterer det antall kandidater du 
selv ønsker. Kandidatene er presentert med de som er inns/lt av valgkomiteen først, og 
dere>er alfabe/sk. Stemmesedler med noe annet enn nummer vil bli forkastet. 

__   Erik Rognlie  (Inns/lt av valgkomiteen) 

__  Per Frey 

__ Blank 

Valgkomiteen – varamedlem for e> år: 
Her skal kandidatene se>es opp i prioritert rekkefølge, se> «1» foran den kandidaten du 
prioriterer høyest, «2» for den du har som prioritet to- Du prioriterer det antall kandidater 
du selv ønsker. Kandidatene er presentert med de som er inns/lt av valgkomiteen først, og 
dere>er alfabe/sk. Stemmesedler med noe annet enn nummer vil bli forkastet. 

__ Hedvig Færø-Lunde (Inns/lt av valgkomiteen) 

__ Kris/n Pedersen 

__ Blank 

 

Stemmesedd2/2
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7.5 Prosedyre for innsending av forhåndsstemmeseddel 

Når stemmeseddel er utfylt, legges denne i en umerket konvolutt. 

Konvolutten med stemmeseddelen i, legges i en ytre konvolutt som merkes med 

VALG og AVSENDERS NAVN, 

og sendes til 

Norsk Boxerklubb 

V/Hege Thommesen Mürer 

Damahugveien 14 

1352 Kolsås 

Alle forhåndsstemmer skal være ovennevnte adressat i hende syv dager før årsmøtet 

avholdes. Mangler innsenders navn på konvolutten forkastes denne, og det skal 

protokollføres. Konvoluttene skal kontrolleres mot medlemsregister for kontroll av gyldig 

medlemskap og betalt kontingent i forkant av årsmøtet, og kan kun åpnes av årsmøtets 

tellekorps. 

Det kan kun stemmes på kandidater som er foreslått til vervene i innkallingen under kapittel 

7. 

Dersom stemmeseddel inneholder andre navn forkastes denne, dette skal protokollføres. 
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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. 

7.6 Kandidatpresentasjon
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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 skulle ha boxer når jeg ble “stor”. I 1989 kjøpte jeg min første egne boxer. Har hatt rasen uavbrutt 

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 
Det er ingen tvil om at det “sitter langt inne” å stille til valg. Man skal ha ryggrad og tåle en storm. 

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. 

Jeg har ingen “skjulte motiver”. Jeg jobber ikke på vegne av noe eller noen 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 

og rygg ikke har ført frem, tvert imot. Alfred Einstein sa det: “Galskap er å gjøre det samme om og 

om igjen, og forvente et helt annet resultat”. Her må det tenkes 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? 
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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Formalia 
 

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 – 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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Formalia 
 

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.  
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Formalia 
 

Navn:  Erik Rognlie  

Kandidatur:  Medlem valgkomitéen 

Adresse: Primskottåsen 14, 3614 Kongsberg 

Telefon: 994 64 689 

E-post:  erik.rognlie@gmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
63 år, glad i friluftsliv, dyr, foto, matlaging og trearbeid.  

Hundeerfaring 
Har hatt hund i livet mitt siden 15 års alderen. Det har vært schäfer, labrador retriever, bullmastiff, 

rottweiler før det endte opp med boxer. Første boxer var verdens beste, Teverica´s Ps I´ll be back 

"Thea", som vi hadde på fôrvert-avtale. Og dere vet, - en gang boxer - alltid boxer. Nå er det 3 boxere 

hjemme. Bare en utrolig herlig opplevelse, gode fine hunder alle sammen. Det bør vel nevnes i 

samme åndedrag at jeg som 4-5 åring, på besøk hos bestemor og bestefar som oftest var å finne i 

hundehuset sammen med elghunden Rex. Så hund har alltid stått hjertet mitt nært.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Ikke spesielt aktiv. bortsett fra en periode tidligere i valgkomiteen, før denne siste runden. 

Hvorfor jeg ønsker å fortsette som medlem av valgkomitéen for en ny periode. 
Jeg synes det er moro å gjør en jobb for klubben, og man kommer i kontakt med mange av klubbens 

medlemmer. Noen kjenner man fra før, og atter andre ganger er det nye navn på lista. Spennende, 

engasjerende og hyggelig jobb. 

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 man hele tiden legger forhold rasens beste i bunn, og da er det alt arbeid fra helse- 

fremmende tiltak, kunne være gode ambassadører for rasen, kunne være pådrivere for å etablere 

gode intensjoner hva angår samarbeid på tvers av splittede meninger. Uenigheter vil det alltid være, 

men det må kunne være rom og høyde for å diskutere rasens beste, selv med forskjellig 

utgangspunkt. Det handler noen ganger om å kunne gi og ta.  

Hvilken erfaring fra arbeidet i valgkomitéen mener du vil være viktig å ta med seg videre?? 
Begynne i rimelig god tid, gjøre notater underveis, og forsikre seg om at de som svarer positivt 

virkelig mener at de vil stille til valg, så man slipper å "gå en ny runde".  
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Formalia 
 

Navn:   Hedvig Færø-Lunde 

Kandidatur:  Varamedlem valgkomitéen 

Adresse: 3158 Andebu 

Telefon: 990 45 151 

E-post:  hedvigfrl@gmail.com 

 

Litt informasjon om meg selv 
52 år. Selvstendig næringsdrivende. Bor på gård i Andebu, 

Vestfold. Utdannet innen botanikk, totalt avhengig av 

boxere og skogen.  

Hundeerfaring 
Vokst opp med retrievere. Har hatt boxer siden 2005. Har nå vår femte (på fôrvert-avtale) som vi 

trener aktiv innen nosework.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Medlemskontakt i NBK. Styremedlem i kontaktområde Vestfold. Varamedlem i valgkomiteen. 

Hvorfor jeg ønsker å fortsette som medlem av valgkomitéen for en ny periode. 
Har sittet i valgkomitéen denne perioden og sett hvor viktig det er med forskjellig syn på hvilke 

kandidater som kan være aktuelle for en styreplass. Slik kan vi få et styre med diversitet og gode 

egenskaper på sine felt. 

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? 
Styret må bestå av de rette folkene med sans for rettferdighet og åpenhet. Selvfølgelig skal hver og 

en brenne for boxerens fremtid og helse, men det er også viktig å vite hva man går til når man takker 

ja til en styreplass når det gjelder organisasjonsarbeid, sammensetning av de forskjellige rådene og 

kontakt med medlemmene.  

Hvilken erfaring fra arbeidet i valgkomitéen mener du vil være viktig å ta med seg videre?? 
Det har utvilsomt vært en tøff periode å sitte i valgkomitéen i denne perioden. Man må gi og ta, 

svelge noen kameler og tåle enda litt mer skinn på nesa. Valgene man tar på kandidater må være 

nøye gjennomtenkt for klubbens beste.  
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Formalia 
 

Navn:   Kristin Pedersen  

Kandidatur:  Varamedlem valgkomitéen 

Adresse: Lierveien 10, 1814 Askim 

Telefon: 412 72 147 

E-post:  krpeder4@gmail.com 

Litt informasjon om meg selv 
Dame 46 år, samboer og bor i Askim i Østfold. Har hatt 

trening/konkurranse hunder siden 1996. Har 5 boxere og en 

katt i hus pr i dag. Er eier av Kennelnavnet: Nordic Working 

sammen med Harald U. Lie.  

Hundeerfaring 
Kjøpte min første hund i 1996, hatt mange ulike raser bla schäfer, rottweiler, fransk bulldog og nå 

boxer. Har kennel navn og hatt 1 kull valper (boxer). Har konkurrert innen lydighet, NBF bruks spor 

og IGP siden 1996, er utdannet figurant for mentaltester (MH, FA og K-Test). Er veldig opptatt av 

mentalitet og bruksegenskaper hos boxeren. Holdt flere valpekurs i regi av IØHK. Har som medlem i 

Rottweilerklubben, brukshund-komitéen, arrangert mange NBF spor stevner. Trener aktivt 2-4 

ganger i uka i en privat treningsgruppe som konkurrerer i bruks.  

Tidligere engasjement for Norsk Boxerklubb 
Har sittet i brukshundrådet i NBK tidligere. Sitter pr i dag i avdeling Østfold som leder. 

Hvorfor jeg ønsker en plass i valgkomitéen 
Jeg ønsker 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? 
At klubben er splittet, kan jeg være enig i. Men at dette pr i dag har med det sittende styret å gjøre, 

det kan jeg ikke være enig i. Og jeg mener at det vil være viktig å se hvilke mennesker med ulik 

bakgrunn, som kan få denne klubben til å se fremover for rasen. Når alle er enige med hverandre går 

det ikke fremover, da stopper fremdriften.  

Hva mener du er viktig å legge vekt på for å få til et godt fungerende styre? 

− Ha respekt for andre mennesker. 

− Diskutere sak og ikke person.  

− Og så må folk slutte å ta ting så personlig.  

− Samtidig så må vi faktisk noen ganger være enige om å være uenig.  

− Og jeg tror det å lage strengere retningslinjer for hvordan man bruker sosiale medier vil skape et 

bedre klima for alle parter (unødvendig mye som skaper uro der) 

− Og ulike mennesker med ulik bakgrunn og ulikt syn er en stor styrke for klubben (forutsetter at 

det er erfaring med rasen og ønske om å jobbe for og med rasen) Samtidig er det viktig at styret 

velger de rette menneskene til de ulike rådene i klubben, slik at det blir et godt samarbeid og 

lettere arbeidsmiljø for styret.  
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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  
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