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Den efterlängtade stunden har äntligen  
kommit – din boxervalp flyttar hem till dig.  
En nyfiken, självständig och lättlärd  
krabat blir nu del av familjen!

Boxern är ett resultat av ett målmedvetet och omsorgsfullt  
avelsarbete. Rasens historia är kort, den första boxern stam-
bokfördes i Tyskland 1895. Men rötterna går långt tillbaka, 
till hundar som alla framavlats för specifika egenskaper.  
Anfäder har bland annat använts vid tjurhetsningar och björn-
jakt. Det var hundar med starka arbetsegenskaper och ett stort 
mod, något som gått i arv till dagens boxer. 

Boxern är lättlärd, livlig och självständig. Som alla bruks-
hundar behöver den aktiveras både fysiskt och mentalt för att 
vara nöjd med sitt liv. Spår, sök och rapport är några tränings-
former som passar en boxer utmärkt men de ställer glatt upp 
på det mesta. Ta vara på din valps fantastiska egenskaper och 
skapa ett aktivt liv tillsammans!

Hela familjens vän
Boxern är också en härlig familjehund som deltar i de flesta 
aktiviteter med stor glädje. De följer gärna med på långa  
promenader i ur och skur och mår bäst med hela familjen 
samlad runt sig.

De allra flesta boxrar älskar barn och visar stort tålamod 
med familjens yngsta medlemmar. Att få växa upp med en 
boxer är en ynnest. Det är nog svårt att hitta en mer lekfull 
kompis som ständigt är beredd på nya upptåg och äventyr och 
samtidigt står troget vid ens sida i alla lägen.  

GRATTIS till din nya familjemedlem!

Nu har du och din nya 
familjemedlem ett 

spännande boxerliv 
framför er.  

Ta vara på det! 



Det här är Svenska Boxerklubben 
Svenska Boxerklubben är en rasklubb för boxer inom 
Svenska Brukshundklubben. Vi är cirka 800 medlemmar 
och består av uppfödare, boxerägare och entusiaster som alla 
delar kärleken och intresset för rasen. Vi hoppas att du vill bli 
en av oss!

Boxerklubben är en aktiv förening som är verksam över 
hela landet. Som medlem får du chans att vara med på olika 
aktiviteter, delta i träning och bli en del av vår gemenskap. 

Boxerklubben består av sju lokalområden från söder till norr 
som ordnar medlemsträffar, utställningar, läger, mentalprov 
och mycket mera. Varje år har vi ett stort Boxerläger för 
medlemmar i hela landet och vi arrangerar ett rasmästerskap, 
Boxer SM.

Klubben har också avelsansvar för boxerrasen, vilket betyder 
att vi har den viktiga uppgiften att arbeta långsiktigt för en 
frisk boxer med sund mentalitet och goda fysiska egenskaper. 
Som en del i det arbetet blir du inbjuden till föreläsningar 
och olika träffar. Dessutom gör vi den populära tidningen 
Boxerbladet.



Det här gör vi tillsammans 
Boxern är en aktiv och energisk hund som deltar i de flesta 
aktiviteter med stor glädje. Den behöver mycket motion och 
stimulans, både fysiskt och mentalt. Vilken tur då att Boxer-
klubben finns! 

I ditt lokalområde har du chans att träffa andra likasinnade, 
få nya vänner och delta i olika träffar. Det kan vara tränings-
träffar i spår eller sök, familjedagar med boxerrace eller sköna 
skogsturer med fika. 

Varje lokalområde har sina egna aktiviteter, så ta reda på 
vad som händer i just ditt lokalområde. Ett bra sätt att ha 

koll är att gå in på ditt lokalområdes sida på vår webbplats 
boxerklubben.org. 

Många lokalområdena ordnar också läger. Det finns få  
aktiviteter som är så roliga som läger, både för dig och din 
boxer. Du kommer upptäcka nya sidor hos din bästa vän,  
lära er massor och få umgås med glada boxervänner. Har du 
chansen att åka med på ett läger, gör det! 

Aktiviteter

Vill du vara aktiv och utvecklas tillsammans med din boxer 
har du mycket att vinna på att gå med i Boxerklubben!



Boxerkalendern
En populär julklapp bland boxerälskare är Boxerkalendern. 
Månadsbilderna består av bidrag som skickas in av klubbens 
medlemmar och som medlem är du varmt välkommen att 
bidra med dina bästa boxerbilder. I kalendariet presenteras 
årets alla viktiga boxerhändelser. 

Du beställer Boxerkalendern från vår webbplats,  
boxerklubben.org.

Boxerklubbens webb
På vår webbplats boxerklubben.org hittar du det mesta som rör 
boxerrasen och vår klubb. Här finns intressant läsning om 
boxerns ursprung, rasstandard och rasens avelsstrategi. Du 
finner självfallet aktuell information om klubbens arbete och 
organisation. På nyhetssidan kan du följa viktiga händelser i 
boxervärlden.

För dig som går i valptankar finns tips inför valpköpet, upp-
födarregister och en ständigt uppdaterad lista över registrerade 
kullar med deras hälsoresultat. Frågor kring avel och hälsa har 
stort fokus.

På vår webbplats ger vi även tips på träning och aktiviteter 
som passar en boxer. Lokalområdena har här sina egna sidor där 
du får veta vad som är på gång där du bor. Sist men inte minst: 
Det är här du enklast blir medlem i Svenska Boxerklubben.

Boxerbladet
Boxerbladet kommer ut fyra gånger om året och skickas ut  
till medlemmar och prenumeranter. Målsättningen är hög,  
vi försöker göra Sveriges bästa rastidning. Här finns något för 
alla, oavsett hur ditt boxerintresse ser ut. Historier om livet 
med en boxer samsas med träningstips och rapporter från täv-
lingar i och utanför Sverige. I fördjupande teman kan du läsa 
om hälsa och träning som rör boxer och få en fördjupad bild 
av boxerns rasstandard. Självklart speglar tidningen också det 
som är på gång i Boxerklubben.



Valpträning
Ta vara på valpens första viktiga tid i sitt nya hem.  
Nu ska den upptäcka världen och bli trygg. Den ska 
lära sig nya saker och framför allt ska ni bygga en 
relation tillsammans och du ska bli din valps idol! 

Lek 
Lek mycket med valpen.  
Ha leksaken i ett snöre så ni leker  
tillsammans. Dra leksaken på marken  
så valpen får jaga ifatt den.

I skogen
Låt valpen följa dig i skogen. Var tyst så lär sig den att 
hålla koll på dig. Belöna när den kommer till dig.

Hantera
Lär din valp att bli hanterad dagligen. Borsta tänderna, 
klipp klor och titta i öronen.

Miljöträna
Lär din valp att vara lugn i olika miljöer. Sätt er på torget, 
vänta i busskuren, stanna på gatan och bara upplev.

Äventyr
Gå på små äventyr och upplev olika miljöer.

Belöning
Lär din valp att bli belönad, både med godis och leksak. 
Belöna aktivt så du inte bara serverar godiset i munnen.

Tjohooo! 
Jag är på  

väg!



Lycka till med er träning!

Hälsa fint
Träna att hälsa fint på människor med tassarna i backen. 
Droppa några gottar på golvet så valpen tänker neråt.

Hundkompisar
Låt gärna valpen ha ett par väl valda kompisar som 
den får leka lös med. Men låt den inte hälsa på hundar 
kopplad, för då kommer den vilja hälsa på alla hundar 
som vuxen.

Ensamhetsträna
Börja ensamhetsträna valpen när du är hemma. Lämna 
valpen är i ett annat rum bakom en grind/kompostgaller 
så att den kan se dig. Gå tillbaka när valpen är tyst och 
lyft bara bort grinden/gallret. Lämna valpen korta stunder. 
Utöka sakta. Vänj också valpen vid att ligga i bilen även 
när bilen  är parkerad.

Inkallning
Lär valpen att det lönar sig att komma när du ropar på den. 
Valpen ska tänka julafton när den kommer. Ropa på  
valpen när den är på väg emot dig.

Samarbete
Gör samarbetsövningar,  
som att sätta nosen i handen, stiga upp på en pall och omvänt 
lockande. Omvänt lockande: titta på handen som är öppen 
med en gotte i, stäng handen om valpen försöker ta gotten, 
öppna när valpen avstår och belöna. Tänk på att inte bara 
kommendera valpen utan att den får tänka själv.

Nosen
Gör nosövningar. Kasta lite godis i gräset och låt valpen 

nosa upp dem eller göm några gottar under en burk. Gå 
ett kort valpspår med godis i varje steg.

Nej
Lär valpen vad ordet nej betyder.

Passivitet
Hjälp din valp att vara lugn genom att ta in 
den mellan dina ben och smek den sakta över 
bogen. Var tyst och titta inte på valpen. Skapa 
en viloplats åt valpen och vila gärna ihop.

Bli bäst och få goda vanor
Tänk på att det valpen gör ofta blir den bäst på. 

Börja därför skapa goda vanor redan när valpen  
är 8 veckor. 



Boxern är en arbetsvillig ras som är lämpad för många former 
av arbete. Såväl bruksgrenarna spår, sök, rapport, patrull och 
svenskskydd som skyddsgrenen IGP, lydnad och andra hund-
sportgrenar passar en boxer. 

Hos boxerns förfäder handlade arbetet om jakt och vakt, 
vilket har bidragit till att vår boxer är en modig, självständig 
och envis hund som gärna vill ta egna beslut. Därför är det 
svårt att dressera en boxer med tvång. Uppfostran och träning 
lyckas bäst med positiva metoder som motiverar och förstärker 
kontakten mellan hund och förare. 

Din lokala brukshundklubb är en självklar plats för valpkurs 
och vidare träning. När du och din boxer börjar träna så kan du 
stöta på känslan att din boxer inte alltid är som andra hundar. 
Då hoppas vi att du hittar den hjälp du behöver i Boxer- 
klubben. Bland våra medlemmar finns många duktiga förare 
och instruktörer som är kunniga på hur en boxer fungerar. 
Både i ditt lokalområde och i klubben som stort finns många 
möjligheter för dig att få hjälp att nå framgång i din träning.

Boxerlägret 
Sommarens stora boxerläger tar varje år emot ett 80-tal 
ekipage som under en intensiv vecka tränar grenar som spår, 
sök, IGP och lydnad. En grupp brukar alltid vara vikt för dig 
som är ny med din hund. Boxerlägret är otroligt populärt och 

inte undra på det! Under en vecka får du riktigt bra träning 
av skickliga instruktörer. Du lär dig också mycket av dina 
träningskamrater. Och du får göra allt detta i en god och glad 
gemenskap. Boxerlägret passar alla – såväl nybörjare som 
tävlingsvana är lika välkomna.

Boxerskolan 
Boxerskolan är ett intitativ för att få fler boxerekipage att börja 
tävla. Övningar för hur du kan träna in de grundläggande  
momenten för startklass och appell är publicerade på Boxer-
skolans sida på klubbens webbplats. Boxerskolan har också 
återkommande träningsgrupper som möts och hjälper varan-
dra via facebook och träningsträffar. Allt med målet att fler 
boxrar ska komma ut på tävlingsbanorna.

Fysisk träning
Boxern är en ras med stort motionsbehov. Din hund kommer 
med glädje följa med dig i skogen, ut på fjället och på drag- 
och cykelturer. En mer målinriktad konditionsträning ska 
dock inte påbörjas för tidigt, du bör vänta till hunden är 1-1,5 
år. För den unga hunden är det bra att vandra fritt i skogen för 
att stärka upp muskulatur och koordination. 

Som medlem i klubben är du välkommen till vår drag-
träningsgrupp på facebook “BoxerRace”. 

Träning

Boxerbladet  
ger också ofta bra 

träningstips!



Tävling

Årets största höjdpunkt för alla boxerälskare 
är Boxer SM, Sveriges utan jämförelse största 
boxerevenmang. 

Som medlem i Boxerklubben kan du delta i alla  
tävlingar som organiseras inom landets brukshund-
klubbar. Du som tävlar har också chans att vinna 
någon av Boxerklubbens fina vandringspriser.

Boxerspecialer
Under året arrangerar våra lokalområden officiella 
utställningar runt om i landet. På dessa boxerspecialer 
kan du se, lära dig mer och självklart själv ställa ut 
din hund. Då får du din hund exteriörbedömd av en 
domare, vilket även är till nytta för din uppfödare och 
boxerrasen som helhet. 

Boxer SM 
Årets höjdpunkt för alla boxerälskare är Boxer SM, 

Sveriges utan jämförelse största boxerevenemang. Här möts 
våra främsta boxerekipage i bruks, lydnad, IGP och utställ-
ning. 

På SM kan du tävla i nästan alla klasser, från startklass till 
elit. Mästerskapen arrangeras av Boxerklubben och samlar 
förutom många tävlande också en stor publik. Har du ingen 
möjlighet att tävla själv så kom till Boxer SM för att se och 
heja på ekipagen och få ett gemytligt umgänge med boxer- 
entusiaster från hela landet.

Drag
Boxerklubben är medlem i Svenska Draghundsportförbundet 
vilket betyder att du kan ha Svenska Boxerklubben som din 
klubb om du tävlar i drag. Medlemskapet i Draghundsport- 
förbundet innebär även att du som är upp till 25 år kan få eko-
nomiskt stöd för din och din hunds fysiska träningsaktiviteter.



En gång boxer alltid boxer! När kärleken till rasen väl är väckt 
så är chansen stor att den blir långvarig. Vid fråga till våra 
medlemmar om vad som är fördelen med medlemskap i  
Boxerklubben så återkommer ordet gemenskap. Som medlem 
hoppas vi att du kommer att få många nya kamrater som delar 
ditt intresse för vår ras och vi kan nästan lova att du kommer 
få vänner för livet. 

Gemenskap
Boxerklubben är en ideell förening och du är välkommen till 
vår gemenskap både som aktiv och passiv medlem. Med-
lemmarna är klubbens största tillgång och det är vad vi gör 
tillsammans som avgör vad vi kan åstadkomma! Som medlem 
kommer du också att få chansen att lära dig mycket. Varmt 
välkommen till vår gemenskap! 



Viktiga kom ihåg
Alla valpar bör vaccineras mot parvovirus, valpsju-
ka och smittsam leverinflammation (HCC). Det sker 
genom en trippelvaccination som ges vid ca åtta 
veckors ålder samt med påfyllnadsdos efter tolv 
veckors ålder och vid tolv månaders ålder. Fråga 
din uppfödare vad som gäller för just din hund. 
Svenska Kennelklubben (SKK) rekommenderar 

därefter uppföljande vaccinationer vart 
fjärde år. 

Vaccin mot kennelhosta erbjuds ofta i 
samband med vaccinationer. Sjukdomen 
är sällan livshotande men vaccinationen 
kan vara ett krav från tex hunddagis. 

.

Vaccination och avmaskning

Boxern har liksom många andra storvuxna raser en 
viss frekvens av höftledsdysplasi (HD). Vid dysplasi 
utvecklas höftleden felaktigt, vilket kan orsaka 
både smärta, nedsatt rörelsefunktion och att 
hunden utvecklar artros. Inom rasen finns också 
en knäledsproblematik.

Röntgen är den metod som används för att 
avgöra om hunden har höftledsdysplasi och den 
görs från 12 månaders ålder. Samtidigt kan med 
fördel också en knäledsbilder tas. Röntgenbilder-
na för HD avläses hos SKK och där sätts gradering 

A-E, där A och B är normala höfter och E är den 
gravaste formen av dysplasi. Knäbilder avläses av 
Boxerklubbens egen avläsare.

Som hundägare har du stor nytta av att höft-
leds- och knäröntga din hund. Utifrån resultatet 
kan du planera hundens friskvårdsträning och ifall 
hunden har dysplasi eller knäproblematik kan du 
hjälpa den att få ett så långt och smärtfritt liv som 
möjligt.

Röntgenresultaten ger också både uppfödare 
och rasklubb värdefull information i arbetat för att  

 
 
 
minska 
frekvensen 
inom rasen. Boxerrasen 
ingår i HD-index, vilket gör att man på ett mer sä-
kert och enkelt vis kan göra bra avelsval avseende 
höfter. Boxerklubben har som avelsmål att 85% av 
all boxer ska höftledröntgas.  

Höftleds- och knäröntgen

Mentalbeskrivning hund (MH) är framtagen för 
brukshundar och görs från tolv månaders ålder, 
gärna när hunden är 1-1,5 år. 

MH ger värdefull information till dig om din 
hunds egenskaper. Om hunden blir rädd, hur rädd 
blir den? Hur snabbt kan den lägga det den blivit 
rädd för bakom sig? Behöver hunden din hjälp för 
att komma över sin rädsla? Blir hunden arg? Hur 
arg blir den? Hur reagerar hunden vid plötsliga 

ljud? Det är några frågor du som hundägare får 
svar på när du mentalbeskriver din hund. 

Under ett MH går hund och ägare igenom 
en bana med olika moment som man kanske 
inte direkt råkar ut för i vardagen men som ger 
information om hundens mentalitet. Det ger även 
uppfödare och rasklubb viktig information om vilka 
egenskaper som finns i rasen. 

Ska du tävla i bruksgrenar med din boxer efter  

18 månaders ålder eller genomföra tjänstehunds- 
utbildning finns krav på att MH har genomförts. 
Hundar av bruksras som ska användas i avel måste 
också ha genomfört MH för att kunna registrera 
avkomman.

Boxerklubbens lokalområden arrangerar MH 
runt om i landet och som medlem har du förtur till 
en plats. Klubben har som avelsmål att 70% av all 
boxer ska beskrivas. 

MH – Mentalbeskrivning hund

Mentaltest (MT) är framtagen för brukshundar och 
görs på hundar som är mellan 18 månader och fyra 
år gamla. Hunden måste gjort MH tidigare och syftet 
är att få en uppföljning på hur hunden är när den 
fått livserfarenhet och blivit äldre. Här finns liknande 
moment som i MH med tester på samarbete, social 

självsäkerhet och rädslor men även mer därtill. På MH 
beskrivs hundens beteende utefter intensitetsskalan 
1-5, på MT sätts istället poäng. 

På MT blir hunden godkänd eller icke godkänd 
utifrån vilka poäng hunden får. Hundar av bruks-
hundras som blir godkänd på MT och dessutom 

gör en exteriörbeskrivning och får godkänt även på 
den, tilldelas titeln KORAD.

Boxerklubbens lokalområden arrangerar MT 
runt om i landet och som medlem har du förtur till 
en plats. Klubben har som avelsmål att 40% av all 
boxer ska mentaltestas. 

MT – Mentaltest
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Spondylosröntgen
Spondylos är degenerativa förändringar i rygg-
radens leder som drabbar många äldre hundar, 
oavsett ras. Hos just boxer är det dock inte ovanligt 
att spondylos startar vid en yngre ålder. Som ett led 

i Boxerklubbens arbete mot spondylos rekommen-
deras därför att alla avesldjur ryggröntgas vid en 
ålder på minst 24 månader. 

Hjärtundersökning
Hjärtproblem förekommer inom rasen, därför
rekommenderas avlyssning av hjärtat.



Så här blir du medlem i Svenska Boxerklubben
• Gå in på vår webbplats boxerklubben.org  

och teckna ett medlemskap 

• Du kan också ringa till Svenska Brukshundklubbens 
medlemservice på telefon 08-505 875 00 och få hjälp 

• Medlemsavgiften består dels av en förbundsavgift som 
går till Svenska Brukshundklubben och dels en lokal 
avgift till Boxerklubben 

• Är du redan medlem i en annan brukshundklubb  
betalar du bara den lokala avgiften till Svenska 
Boxerklubben 

• Du kan också vara familjemedlem, utlandsmedlem och 
ungdomsmedlem, läs mer på boxerklubben.org

Ännu fler medlemsförmåner... 
• Genom medlemskap i Svenska  

Brukshundklubben får du  
tidningen Brukshunden 

• Du är olycksfallsförsäkrad på alla  
arrangemang i SBKs och  
Boxerklubbens regi 

• Du får 10% rabatt på Agria Hundförsäkring  
(rabatten täcker hela medlemsavgiften) 

• Medlemskapet i Svenska Brukshundklubben 
ger dig även fler erbjudanden och rabatter, 
läs mer under medlemsförmåner på 
brukshundklubben.se

Som medlem bidrar du  
dessutom till Boxerklubbens  

arbete för rasens bästa! 


