
Presentasjon Af: Lene Krull 
 

Mit BOXERLIV. 
 
Først og fremmest skal lyde et stor tak for invitationen til at dømme boxer hos Norsk 
boxerklubb afdeling Trøndelags boxerspecial i Trondheim d. 2. juli 2022. 
( 
Hvilket boxermenneske og hvilken dommer er jeg så! Jeg er 
storesøster og født i 1960. Jeg er gift med Claus som har en 
søn på 35 år og derudover har vi 4 fælles børn, 2 piger og 2 
drenge på 26, 25, 21 og 16 år. 
Aktuelt har vi 3 boxere, Falka Hermes (Oscar) 11 år, Falka 
Jubilee Thirty (Jubii) 6 år og Falka Limousine (Libbi) snart 3 
år.  
 
Som 8 årig fik jeg min første boxerhvalp, ikke specielt frivilligt 
da jeg meget hellere ville have en lækker pelshund. 
Men jeg havde fornuftige forældre der ikke overlod så vigtige 
beslutninger til en 8 årig – heldigvis. Min mor var vokset op 
med boxer siden 1942, så da valget viste sig at være boxer 
eller ingen hund – besluttede jeg mig for at være begejstret. 
Jeg må tilstå, at jeg ikke siden Max med hele sin boxer 
attitude kom ind i mit liv i 1968 har behøvet at anstrenge mig,   (Foto:Arkiv 2016)    
for at fastholde min boxerbegejstring. 
 
Efter Max fulgte i 1979 Wedels Gino, endnu en hanhund, men denne gang gik vi efter ikke 
bare en familiehund, men også gerne en god udstillingshund. Gino var barnebarn af Carlo 
von Henningshof, og med ham vaktes hele familiens udstillingsinteresse. 
 
I 1984 efter lang tids grundig søgning bliver jeg den heldige ejer af Falka von den 
Glockenbergen. Falka var en fantastisk tæve – og hun kommer til at danne grundlaget for 
mit opdræt, og jeg får i 1986 godkendt kennelmærket FALKA, opkaldt efter netop hende. 
Hun føder 28 hvalpe i 4 kuld i årene 1986, 88, 89 og 91. 
Mine forældre beholder en dejlig tæve fra A-kuldet, og jeg selv beholder 2 tæver fra Falkas 
B og D kuld. Tæven fra D-kuldet var DK CH Falka Dixie.                                                                                                                                                                                                             
I 2008 udvider vi familien med smukke Auni von Cassalina. Forud havde jeg brugt næsten 
2 år på at finde noget nyt og spændende avlsmateriale med fokus på sundhed, da vores 
tæve fra G-kuldet efter Dixie havde svær spondylose og derfor ikke kom i avl.   
I juni 2011 blev Auni mor til FALKA H-kuld og til I-kuldet i 2013, og i 2016 til J-kuldet. Siden 
har vi haft et samarbejdskuld  med gode hvalpekøbere om K-kuldet i 17, Jubii har leveret 2 
dejlige kuld L og M kuldet i 19 og 21. Det betyder, at jeg aktuelt har nået 13 kuld på 36 år,  
Jeg har nok ikke verdensrekord i langsomt opdræt, men måske tæt på, men årene 
indeholder også en 13 år lang opdrætspause mellem mit G- kuld i 1998 og frem til H-
kuldet i 2011.  
  
Min opvækst med boxere og interesse for udstilling og opdræt, gav mig lysten til også at 
blive udstillingsdommer. I første omgang for at lære og forstå ”alt” om racen og dens 
historik men også fordi jeg indså at min interesse for boxeren omfattede meget mere end 
mine egne hunde og opdræt. Jeg påbegyndte dommeruddannelsen i 1988 og fik min 
autorisation på min 30 års fødselsdag i 1990. Jeg har været medlem af Boxer-klubben 
siden 1979. I 1980'erne var jeg medlem af bestyrelsen i Boxergruppe Aalborg. I 2010–12 
sad jeg i Boxer-klubbens bestyrelse som henholdsvis sekretær og næstformand. Derefter 



var jeg i et års tid formand i Boxer-klubbens Avlsråd. 
Som dommer har det aldrig været afgørende for mig at dømme mange udstillinger, men at 
opnå en balance, der passer med mit øvrige familie- hunde, udstillings og ikke mindst 
arbejdsliv, hvor jeg samtidig kan opretholde mine kynologiske kvalifikationer og min 
integritet. Jeg har stor respekt for Boxerens standard i såvel en historisk som nutidig 
genetisk og sundhedsmæssig forståelse.  Gennem en årrække dømte jeg gerne 3-4 
gange årligt plus omkring 2  danske avlskåringer. Udenlands har jeg dømt i Sverige Norge 
og Tyskland, samt også gerne besøgt udstillinger udenlands uden hund både i Australien, 
USA og i Europa i forbindelse med ferier.  
I mit opdræt er min målsætning sunde og mentalt robuste boxere til udstilling, sport og 
sine menneskers glæde i mange år. Jeg bevarer en stor følelsesmæssig ”aktie” i hver en 
boxersjæl der udgår fra Kennel Falka uanset om den lever som familiehund i Danmark, 
Norge eller Sverige eller er udstillingsstjerne og avlshund i Tyskland eller nyder livet og 
klimaet på Madagaskar . 
 
 
 
Med venlig boxerhilsen 
Lene Krull 


