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SIDA 1 

NYHETSBREV 
ÖLO MEDLEMSMÖTE 
SOSU BK  

Dags för årets första medlemsmöte 
Lördagen 14 maj tid 10:00 – 12:00. 
 

Vi börjar dagen med gemensam aktivitet på 
planen och avslutar med ett medlemsmöte           
kl: 11:00 med gemensam fika.     
 
 
 

FÖRELÄSNING PROJECT 
BOX CANCER  

Onsdag 11 maj kl: 19-21 via Zoom 
 
Information och föreläsning som hålls av SLU om 
Projectet Box Cancer. 
 
Länk till föreläsningen:  
https://slu-se.zoom.us/j/63094206862 
Passcode: 149353 
 
Vi har också delat länken på våra sociala medier 
 

ÖLO MEDLEMSLÄGER  

När: 26-28 Augusti  

Vi börjar redan nu planera för ett ÖLO-läger.  
Platsen blir Solna Sundbybergs brukshundklubb 
och det blir ett dagläger. Vi hoppas att det ska bli 
superroligt och att många vill komma! 
 
Men vilka grupper vill du att lägret ska ha för att 
just du ska komma? 
 
Gå in på nedan länk och rösta vilka grupper du 
och din boxer skulle vilja vara med i: 
 
https://forms.gle/1AEDropeSij3z1G18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITAL FÖRELÄSNING AV EVA SOLSTRAND 

I samarbete med Svenska Boxerklubben Ölo och Solna-Sundbybergs Bk 
bjuder vi våra klubbars medlemmar på digitala föreläsningar  Eva Solstrand 
från Sport Dog Academy 

 

 
 
Vad handlar om föreläsningarna om? 

Måndag 23 Maj kl. 18.30 "Skador hos våra arbetande hundar ". 
Den handlar om: vad är grunden för bra rörelser och kroppskontroll, vilka är de vanligaste 
led- och muskelskadorna som drabbar våra arbetande hundar.  

Torsdag 2 Juni kl. 18.30. ¨Stark och skadefri arbetande hund och grundläggande 
fysträning¨ Vad är grunden för bra rörelser och kroppskontroll, vilka belastningar innebär olika 
hundsportgrenar för hundarna samt genomgång av uppbyggande fysövningar. 

Anmälan sker till mailto:sekr@olo.boxerklubben.org  
Du skriver ditt namn och medlemsnummer i mailet, du kommer sedan få ett mail med länken till 
föreläsningen dagen innan som kommer ske via Google Meet. 
 
För de som vill kommer vi att visa föreläsningen i klubbstugan, det finns ett begränsat antal 
platser men det finns utrymme för diskussioner efteråt eller om du bara vill 
ha sällskap. De som lyssnar/ser föreläsningen i klubbstugan lämnar hunden 
hemma eller i bilen. Ange i anmälan om du vill komma till klubbstugan. 
 
OBS! Se till att testa utrustning och uppkoppling i god tid innan 
föreläsningen då vi inte kommer ha någon möjlighet att hjälpa till vid 
problem, och håll tiden.  
 
 
Vem är Eva? 
Eva Solstrand är av Socialstyrelsen legitimerad kiropraktor. Eva har under många år jobbat med 
kiropraktisk behandling och rehab för människor, både på den egna kliniken Solstrands kiropraktik & 
rehab och även som konsult på Nynäs Rehab Center. 

Eva är utbildad på Skandinaviska kiropraktorhögskolan, en femårig heltidsutbildning. 
Ämnen som studeras är bland annat anatomi, fysiologi, ortopedi, neurologi, 
differentialdiagnostik och idrottsmedicin. Efter genomförd utbildning och 
praktiktjänstgöring kan kiropraktorn erhålla legitimation från Socialstyrelsen. 

Eva har även en specialistutbildning med inriktning på hund- och hästkiropraktik från the 
International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC) i Tyskland. Utbildningen vid IAVC är öppen 
för legitimerade veterinärer och kiropraktorer. Utbildningen omfattar teoretiska och praktiska kurser med 
kiropraktisk och veterinärmedicinsk inriktning. 

Eva är certifierad av samt medlem i the International Veterinary Chiropractic Association (IVCA). 
Förbundet strävar efter att hålla en hög kunskapsnivå inom veterinärmedicinskt inriktad kiropraktik bland 
medlemmarna genom krav på kontinuerlig vidareutbildning samt genom att utföra kvalitetsgranskning av 
de av förbundet godkända skolorna. Endast legitimerade veterinärer och kiropraktorer med diplomering 
från någon av de godkända skolorna och med godkänt IVCA-certifieringsprov erbjuds medlemskap i 
IVCA. I Sverige finns idag endast ett fåtal kiropraktorer och veterinärer som är certifierade inom hund- 
och hästkiropraktik. 
Idag har Eva sin praktik på Tyresö Djurklinik och samarbetar med deras veterinärer. 
 

 



 

  

 

SIDA 2 

 
LÖRDAGSTRÄFFAR PÅ 
SOSU BK 

Ni vet väl att det är öppen träning på övre 
planen Plan 1, på SOSU BK varje lördag 10-12. 
Det är bara att dyka upp och träffa andra 
boxerekipage 
 
 

 

 

FACEBOOK OCH 
INSTAGRAM  

Ni följer väl rätt grupp på Facebook? 
 
Det finns massor av bra boxersidor på 
Facebook men den enda officiella ÖLO sidan 
heter:  
Östra Lokalområdet – Sv. Boxerklubben, 
Det är där vi i styrelsen bland annat delar 
viktig information samt att ni medlemmar 
också kan gilla och dela våra inlägg.  
 
Så kom igen och gå in och följ/gilla vår sida! 
 

 
 
 

 
 
KOMMANDE EVENT 
ÖLO OFFICIELLA 
BOXERSPECIAL 3/9 

SOSU BK 3:e september med domare Tim 
Hutchins, UK. 
Mer information om anmälningstider och 
domarpresentation kommer längre fram, men 
boka in detta datum i era kalendrar så hoppas 
vi att det blir en lika fin dag som förra årets 
utställning 
 

 
 
.  
       
 
 
 

 
 
______________________________________ 

MH/MT 
ÖLO arrangerar flera MH under 
2022 för medlemmar  

ÖLO anordnar 4st MH under året som vi 
hoppas fylla med massa glada boxrar! 
 
Plats: Solna Sundbybergs BK 
Datum:  4/6 
Datum: 23/10  
Datum: 30/10 
 
För att anmäla er gå in på SBK Tävling 
 
Vid frågor kan ni även höra av er till: 
till Lena: fredriksson712@hotmail.com  
eller Susanne: susanne.thoors@gmail.com 
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