
Boxerklubben ÖLO #3 2019

Tack alla som kom på vår 
utställning!  
Det blev en solig dag med många glada utställare och fina 
boxer i ringen. Vi tackar alla som hjälpt till på olika sätt och 
framförallt vår domare Ralf Brinkmann, Tyskland. 

ÖLOs vandringspris! 

Bols VP: Honeybox Future Dream

Debutants VP Peggie Ceders Dopfunt: Kennel Farickos 

Hur ser ÖLOs framtid ut?  
Vi har gått ut i tidigare medlemsmöten, årsmöten samt i 
direkt information till er, att ÖLO tilldelats ett arv från 
makarna Johansson. Hur detta kan fördelas/investeras i håller 
två arbetsgrupper på att arbeta fram ett förslag. Dessa förslag 
skall presenterar på nästkommande årsmöte. Tyvärr har 
intresset från er medlemmar varit svalt, nästintill obefintligt. 
För styrelsens del samt arbetsgrupperna är det väldigt 
svårjobbat, när vi inte vet vad ni medlemmar tänker om 
eventuell klubbstuga och forskning för Boxerhälsa. 

Ni behövs på vårt nästa medlemsmöte! 

Svenska Boxerklubben ÖLO �1

Pröva på!  Nosework 

I anslutning till medlemsmötet 
kommer vi att erbjuda pröva på 
Nosework med Karin Brunskog.  

Nosework är en träningsform 
som passar den unga som äldre 
boxern, och något som många av 
våra hundar tycker är riktigt roligt 
att göra. Nosework kan tränas 
inne som ute, oavsett årstid.  

Söndagen 13e Okt, SoSu BK Kl:
12.30 - ca 14.00 

Kostnad: 150kr  

Anmälan senast 6e okt till Karin: 
karin@brunskog.com 

För frågor kontakta Karin 

Pröva på! Skogsarbete  

Vi kommer att under senhösten 
erbjuda en dag med skogsarbete  
(spår och sök) med Lena och 
Håkan Sehlin, i norra delen av 
Stockholmsområdet.  

Info kommer att läggas upp på 
hemsidan i september.  

INFO #3 
 Juni | Juli | aug 
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Medlemsmöte!   

Söndagen 13 okt, SoSu BK 
• kl: 11.00 och beräknas hålla på till lite efter 12.00

Det kommer att finnas fika och enklare förtäring att köpa på  
plats. Dagordning läggs upp på ÖLOs hemsida senast sju 
dagar före mötet.

SoSu BK är en av Stockholms mest centrala klubbar belägen 
på gränsen mellan Solna och Sundbybergs kommuner i ett 
fantastiskt grönområde i Ursvik i södra delen av Järvafältet

https://www.sosubk.com/vaegbeskrivning

Väl mött! 

Förra årets monter, Stockholms Hundmässa! 

Svenska Boxerklubben ÖLO �2

Rasmonter 14 - 15 dec 
Stockholms Hundmässa! 

Av tradition brukar ÖLO 
bemanna en monter på 
Stockholms Hundmässa i 
december. Detta gör vi på 
uppdrag av Avdelningsstyrelsen 
så vi representerar hela 
Boxersverige.  

Vi söker redan nu hundar med 
ägare som vill bemanna montern. 
Det är viktigt att du gillar att prata 
med nyfikna  människor samt att 
din hund trivs i en stimmig miljö 
där många hundar samlas på en 
och samma yta.  

För mer information och frågor 
kontakta Kajsa på  

kajsa.paulson@gmail.com 

Vi  behöver ca 12 hundar med 
förare, så tveka inte att höra av 
dig! Du behöver inte vara ÖLO - 
medlem. 
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