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Verksamhetsberättelser 
 

Mentalkommittén 2021                         
Boxerklubben NVLO har genomfört två uppfödare MH under hösten 2021, båda förlagda                                                                  
till Forshaga Brukshundsklubb, där 12 Boxers och tre andra raser genomförde sitt MH med 
godkänt resultat. 

Vi tackar Forshaga BHK och funktionärer för ett fint arrangerat MH 

Mentalkommittén/Annika Johansson 

 

Utställningskommittén 
På grund av Covid-19 fick Boxerklubben under 2021 flytta sin utställning från det 
traditionella 1 maj till 26 juli. Planen var att förlägga den mitt i sommaren då smittspridning 
och därmed gällande restriktioner var som lägst. Vi provade en ny idé – att ha den em/kväll 
en måndag och det fungerade utmärkt.  

Vi höll som vanligt till på Örebro Brukshundklubb och gjorde vårt bästa för att minimera 
smittspridning genom att tillhandahålla handsprit, ha ett stort, separat uppställningsområde 
för tält en liten bit från ringen samt på andra sätt försöka minimera att besökare och 
utställare skulle samlas i stora klungor.  

70 hundar ställdes ut och vädret var strålande och vi tackar alla besökare, utställare, 
sponsorer och Örebro Brukshundklubb för allt engagemang och ett i stort mycket lyckat 
arrangemang. 
 
Utställningskommittén/Annelie Johannesson 

 

Bruks- och Lydnadsgruppen  
Vår/skogsträff   
Tyvärr inställt pga Covid 19.  

 
Klubbmästerskap 
KM gick av stapeln den 18 september i Kristinehamn. Det kom 3st till start. Mästerskapet 
vanns av Sofia Dunder med Gnista (136p startklass) tvåa kom Gerda Wiren med Blixtra 

(214p klass 2), trea kom Annelie Johannesson med Siv (125,5p startklass)  Grattis till er. 
 
Familjedag/medlemsträff på Karlstad Brukshundklubb med Boxer Race och föreläsning  
Vi hade en kombinerad medlemsträff och familjedag den 31 oktober. Dagen började med 
föreläsning med Sofia Malmberg från Svanskogs hundfysik. Sofia berättade om hundens 
fysik, muskulatur, massage och olika råd inom uppvärmning mm. De som ville kunde även få 
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sin hund undersökt av Sofia för en billig penning. Detta var mycket uppskattat och 
intressant. Efteråt hade vi en trevlig grillstund innan boxrarna skulle förberedas och värmas 
upp inför det årliga Boxer Racet. Även i år var det många tävlande i racet, vinnare 2021 blev 
Sofia Dunder med Gnista, tätt efter på andra plats kom Åse-Britt Falch med Rolla, på tredje 
plats Håkan Johannesson med Izzy. Vi hade även så många valpar att de fick en egen klass. 
Vinnare i valpklassen blev Maria Nilsson med Yra, andra plats Patrik Lövgren med Frasse och 
tredje plats Elisabet Andersson med Bullen. Grattis till er alla! 

 

Cirklar 
Vi har haft en cirkel på 5 tillfällen och det var i lydnad. Det var i första hand till de som tänkt 
vara med i KM men alla var välkomna även de som bara ville komma och prata boxer en 
stund. Mycket trevligt att det blev en liten grupp varje gång. 

 
Tyvärr ställde Covid-19 även till det detta år då vi inte kunde ha så många aktiviteter som vi 
hade tänkt oss. 
 
Bruks och Lydnadsgruppen 
Krister Johansson / Gerda Wiren Johansson/ Annelie Johannesson 
 

Verksamhetsplaner 
 

Mentalkommittén 
I nuläget finns inga inplanerade MH alt MT under 2022 men vi är öppna för att arrangera 
MH, MT under 2022 om medlemmar/uppfödare så önskar.  

Mentalkommittén/Annika 

 

Bruks och Lydnad 
Under 2022 planeras följande: 

• Vårträff/ Skogsträff 
• Familjedag med boxerrace 
• Höst/vinterträff/medlemsträff 

• KM  
• Aktivitetscirkel 
Det kan bli ändringar under året. 
Bruks och lydnadsgruppen 
Krister Johansson/ Gerda Wiren/ Annelie Johannesson 
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Utställning 
Närke Värmlands lokalklubb planerar att genomföra 2022 års Boxerspecial den 1 maj.                                                                                                                                                
Plats Örebro brukshundsklubb. Är du intresserad av att hjälpa till som funktionär den dagen är du 
hjärtligt välkommen att kontakt någon i styrelsen. 

Arbetsgruppen 
Annika Johansson, Maria Nilsson, Maria Larsson och Katarina Lavén 
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