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Jeg hadde mine første møter med boxeren i barndommen og 
ble allerede da smittet av boxerviruset. 

I 1980 fikk jeg min egen boxer og ble medlem av den tyske Boxer 
Club e.V. i München (BK). 

Fra begynnelsen meldte jeg meg som frivillig i min lokale gruppe Bremen og engasjerte meg 
til ulike styreverv, senere var jeg aktiv i det regionale gruppestyret i LG Weser-Ems; jeg jobbet 
også i komiteene for avl og kåringstester så vel som i utstillingskomiteen. Jeg har utdannet  15 
boxere og ledet dem til brukshundtester på alle nivåer, både i kåringer og cupkamper. 

Avlsprosessen og dens utvikling kan best følges på show eller utstillinger. I 1987 ble jeg den 
yngste dommeren i klubbens historie til å bli utnevnt som utstillingsdommer; min gudfar var 
den internasjonalt anerkjente dommeren og mottakeren av Baron von Gingins Memorial 
Medal Karin Rezewski. 

For å kunne offisielt ta på seg brukshundtesting og kåringer, fulgte jeg også oppfordringen til 
å utdanne meg til Körmeister. 

I 1983 kom det første kullet i kennelen min 'vom Okeler Forst', og til dags dato har jeg 
oppdrettet 65 kull. Kombinasjonen av teori og praksis var og er alltid en fantastisk utfordring 
for meg å oppnå sunne, vellykkede boxere, trene dem og presentere dem på utstillinger. 

Min internasjonalt mest vellykkede showhund var multichampion Patrick vom Stedinger Hof, 
han oppnådde mange nasjonale og internasjonale vinnertitler, hvorav ATIBOX-
verdensvinnertittelen og BOB 1992 i Italia (565 boxere) var den største suksessen.  
De mest vellykkede avlshundene i kennelens historie var eller er GCh. Osiris, GCh.Tabor og  
MCh. Yelto, Julian og Uno fra Okeler Forst samt MCh. Pilgrim fra Hofmannstal. 
Til dags dato har mer enn 30 nasjonale og internasjonale vinnere, så vel som mange nasjonale 
og internasjonale utfordrere, kommet fra kennelen min.  

Ulike dommeroppdrag i Amerika, Sør-Amerika, Sør-Afrika og mange europeiske land ga meg 
muligheten til å følge boxeravl og dens utvikling i andre deler av verden; Disse var alltid 
spennende, begivenhetsrike, lærerike erfaringer og kunnskapsrike som de er den dag i dag. 

Høydepunkter fra min karriere som dommer er da jeg dømte ATIBOX-utstillingene i 2002 og 
2014, på FCI World Winners' Exhibition i 2013, samt den første WUBOX-utstillingen i 
september 2021  og FCI European Winners' Exhibition i Ungarn i desember.  
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