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SIDA 1 

NYHETSBREV 
 

Valberedningen 
 
Glöm inte att valberedningens arbete är i 
gång för att hitta nya medlemmar till styrelsen 
nästa år. 
Är du intresserad hör av er till Katarina 
Magnusson 
 

Varmt välkommen till Royal 
Canins PRO Experts days! 
12- 13 oktober arrangeras ett stort 
internationellt webbinar som riktar sig till dig 
som uppfödare och/eller hundägare gällande 
Responsible breeding. 

12 oktober – Från födsel till vuxen, ledande 
experter går igenom de kritiska momenten 
vid valpning och ger dig de bästa verktygen 
för en hälsosam tillväxt och förmedla rätt 
information till de nya hundägarna, med 
viktvägning som en viktig hälsoindikator. 

13 oktober – I en värld där djurägarnas 
förväntningar utvecklas snabbt, ger några 
kommunikationsexperter dig rätt verktyg att 
förmedla din kunskap och expertis till dina 
valpköpare. 

Webbinariet är kostnadsfritt, anmälan sker 
genom att klicka på bilden nedan 

 

 

MISSA INTE!! 
ÖLO MEDLEMSMÖTE  

Datum: 2022-10-22 
Var: Solna Sundbybergs BK 
Tid: 10:00 – 12:00 
Medlemsmöte där vi går igenom årets aktiviteter och planerar inför kommande år. 
Vi bjuder även på grillad korv samt fika. 
 

 
Nominera till årets Makarna Johanssons 
Hedersutmärkelse 
Nu är det dags att skicka in nomineringar till Makarna Johanssons hedersutmärkelse 
som delas ut varje år till minne av makarnas generösa gåva till Svenska Boxerklubben 
Östra Lokalområde. 
Utmärkelsen ges till en person eller organisation som under året bidragit med särskilt 
fina insatser för boxerrasen eller lokalområdets utveckling (det är inte krav på 
medlemskap Boxerklubben). 
Samtliga ÖLO medlemmar kan nominera kandidater. Beslut tas av ÖLO’s styrelse. 
Utmärkelsen består av en inramad tavla med mottagarens namn/bild och en motivering 
till valet. 
Nomineringar ska skickas till mailto:sekr@olo.boxerklubben.org senast 2022-12-31 

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 

Stort Tack till alla som kom och gjorde vår utställning 
till en sån lyckad dag! 
 
Vi vill tacka alla som kom på vår utställning, utställare, funktionärer, besökare samt 
försäljare som tillsammans gjorde vår dag till ett mycket lyckat event! 
 
På bilden nedan ser ni BIR Big Heart's Simply The Best och BIM Chief-Brakelmann Vom 
Planitzer Schl med respektive ägare samt domare Tim Hutchings. 

 Fotograf Helena Fredriksson 
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Varma hösthälsningar ifrån styrelsen 

 


