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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA BOXERKLUBBEN NVLO 2019 
 

 

Styrelsen för NVLO får härmed avge sin verksamhetsberättelse för tiden 2019-01-01 tom 

2019-12-31 

Styrelsen  Ordförande: Jan Andersson 

  Vice Ordförande: Krister Johansson 

Sekreterare: Ywonne Fridlund- Lindquist 

  Kassör: Ingegerd Wirén - Johansson 

  Ledamot: Åse-Britt Falch 

  Ledamot: Elisabeth Andersson 

  Ledamot: Annelie Johannesson 

  Suppleant: Annika Johansson 

Suppleant: Sven-Einar Holmsten 

Suppleant: Åsa Larsson 

 

VU:  Jan Andersson, Ingegerd Wirén-Johansson, Ywonne Fridlund-

Lindquist 

Revisorer:  Eva Smedjeborg 

  Mikael Pålblad 

Revisorssuppleanter: Ola Stålberg 

  Ninni Johansson 

Valberedning:  Elisabeth Wahlström (sammankallande) 

  Solveig Karlsson 

  Monica Engström 

Utställningsgruppen: Elisabeth Andersson 

  Ywonne Fridlund-Lindquist 

 

Bruks/lydnadsgruppen Krister Johansson 

MH/MT:  Jan Andersson, Annika Johansson 

Medlemsblad: Inget 

Medlems& LO-rutan Annelie Johannesson 
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Kontaktperson Studiefrj: Ingegerd Wirén- Johansson 

  Elisabeth Andersson 

Kontaktperson SBK: Värmland-Dal: Jan Andersson 

  Närke: Sven-Einar Holmsten 

Årsmöte:  11 februari på Studiefrämjandet Karlstad med 12 röstberättigade 

medlemmar närvarande. 

Styrelsemöten:  Styrelsen har haft 8 fysiska möten samt 1 VU-möte under året.  

Medlemsträffar: Förutom årsmötet har 3st medlemsträffar anordnats varav 1 

medl. möte ( Se verksamhetsberättelse bruks- och lydnad 2018). 

Medlemmar:   92  

Delegater till Boxerfullm: Gerda Wirén 

  Annika Johansson 

Deltagare LO-konferens/ Boxerträff Eskilstuna: 

 

Vi vill rikta ett  tack alla medlemmar som under året hjälp till samt deltagit i våra aktiviteter.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE UTSTÄLLNINGGRUPPEN 2019 
 

1 Maj anordnades som vanligt en officiell utställning på Örebro 

Brukshundklubb med  13 st. valpar och  57 st. vuxna hundar. 

Domare för dagen var Hans Åhnström Sverige 

BIR:   Savannah Nostrum 

BIM:  KORAD RLD  N Teamwork Banana Joe 

BIR valp:  Walencia   

BIM valp: Swedbox Zigge 

 

Den planerade inofficiella utställningen som var planerad till hösten 

2019 ställdes in. Anledningen till detta var att det inte fanns någon 

lämplig plats att förlägga utställningen till. Kostnaden för att hyra ha 

blivit så stora att vinsten för utställningen blir så minimal att det inte 

är värt allt arbete som en utställning kräver 

                                       

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till på utställningen 1 maj 

 

Utställningsgruppen 

Elisabeth Andersson, Ywonne Fridlund-Lindquist 
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Verksamhetsberättelse Bruks- och Lydnadsgruppen 2019 
 

Under året har vi gjort följande: 

Höst/Vinter träff (blev flyttad från 2018) 

26 januari var vi på besök hos Eva Elferson Wedin i hennes nystartade företag. Rörelse i 

Fokus heter hennes företag som inriktar sig på rehabilitering. I gymrummet fick våra boxrar 

prova på balansplattor, balansbollar, löpband mm. Vi fick också en intressant och värdefull 

information. 

Vårträff  

I maj hade vi vårträff i Högboda på Boda hund & Ridklubb. Där arrangerades NW, prova på 

agility, hinksök och korvgrillning. Tyvärr hade de lovat dåligt väder så det blev en dålig 

uppslutning.  
 

Skogsträff  

Blev inställt pga. tidsbrist.  

Klubbmästerskap 

KM i lydnad gick av stapeln den 5 oktober på Forshaga BK. Det var 3 anmälda som kom till 

start. Mästerskapet vanns av Gerda Wiren med Albinssons Blixtrande Ronja (klass 2), tvåa 

kom Sofia Dunder med Hausse G-Hedda (klass 1), på tredje plats kom Gerda Wiren med 

Aktiva Emil (klass 3). Grattis till er. 
 

Familjedag på Sörmon med Boxer Race  

Den 20 oktober var det familjedagen. En fin dag som vi började med en tipspromenad med 

kluriga frågor. Efter tipspromenaden så förberedes boxrarna med uppvärmning till det årliga 

Boxer Racet. I år var det många som var med och tävlade, det var mycket jämt bland de 

första platserna men vinnare av Boxer Racet 2020 blev Albinssons Aktiva Emil och Gerda 

Wiren.  
 

Höst/ vinterträff 

Den är flyttad till januari. Det kommer bli en föreläsning av Maritha Östlund-Holmsten om 

bland annat Boxerns exteriör. 
 

Bruks Cirkel Boxer 

Vi startade en brukscirkel för att få boxerägare att aktivera sina hundar och kanske att vi får 

ut någon på tävlingsbanan. I cirkel fick de pröva på olika aktiviteter som spår, uppletande, 

budföring och sök. Söket var det som var mest intressant samt att det är så många delar och 

tar mycket tid att lära in. Det var så roligt att se hur både förare och boxrar för varje gång 

avancerade. En mycket trevlig grupp med 10 hundar. Vi var ute i sol, regn, snö och blåst men 

alla var glada och många skratt blev det. 
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Aktivitet Cirkel Boxer 

Aktivitets cirkel blev flyttad pga. tidsbrist och väder. Kommer att starta under 2020 där vi   

har tänkt oss att köra Sök, lydnad, spår och rally. 5 gånger max 8 deltagare.                

Nosework Cirkel Boxer 

27/11 startade Gerda och Annelie upp en NW cirkel på 5 gånger. Det var 5 hundar och 7 

personer som har gått 4 gånger innan jul och sista gången i början av januari. Vi har i cirkeln 

prövat på behållare-, inom-och utomhus sök, koppelhantering, regler, doftkällor mm. Sista 

gången gick vi igenom fordonsök och hade ett enklare doftprov. Cirkeln har varit mycket 

lyckat och eftersom frågan om fortsättning har kommit upp så har vi tänkt ha en cirkel i 

början av år 2020. Där kommer de som vill fortsätta att få förtur och att även nybörjare är 

välkomna. En mycket bra aktivitet när vädret är kallt och blött. Kan också utföra det nästan 

var som helst.             

 

                                                        

Bruks och Lydnadsgruppen Krister Johansson / Gerda 


