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Utställningsgruppen 

Ansvarig i gruppen: Gun Grysell. I gruppen ingår även Anna Levin och Anna Olebeck. 

Mål för 2019 

Vi ska verka för att hålla hög kvalitet på våra utställningar med högt anmälningsantal.  

Delmål 

• Anordna en officiell utställning enbart för boxrar. 

• Arbeta för ett positivt ekonomiskt resultat. 

• Försöka anlita raspecialdomare som inte dömt frekvent inom Sverige. 

• Erbjuda lätt förtäring till bra pris med bra kvalitet. 

 

Vår officiella utställning är förlagd till söndagen den 16 juni, domare Wenche Eikeseth.  Årets 

boxerspecial är ansökt att hållas på Bjuvs brukshundsklubb.  

Vandringspriser som delas ut under vår officiella utställning är: 

Lennart Hofferts – Delas ut till Bästa hane. 

Bästa Unghund – Delas ut till Bästa unghund vars uppfödare är medlem i SLO. 

Detaljerade statuter finns att läsa på SLO:s hemsida.  
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DRU-gruppen 

I gruppen ingår: Ann Wanker, Gun Grysell, Erik Sundberg  

Mål för 2019 

Vi ska verka för att hålla hög kvalitet på vår DRU-utställning med högt anmälningsantal.  

Delmål 

• Anordna en officiell utställning för SBK-raserna. 

• Arbeta för ett positivt ekonomiskt resultat. 

• Försöka anlita domare som inte dömt frekvent i Skåne. 

• Erbjuda lätt förtäring till bra pris med bra kvalitet. 

 

Vår officiella DRU-utställning kommer att vara förlagd till Åhus brukshundsklubb söndagen den 28 april 2019. 

Domare är Yvonne Brink och Martin Johansson. Vi kommer även att arrangera en inofficiell utställning för 

samtliga raser i samband med DRU- utställningen. Domare vid den inofficiella är Bengt-Åke Bogren. 
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Mentalgruppen 

Ansvarig i gruppen: Ann Wanker. 

Mål för 2019 

Vi ska verka för att alla boxrar i lokalområdet mentalbeskrivs samt att så många som möjligt mental-

testas och exteriörbeskrivs.  

Delmål 

• Arrangera korning vid minst ett tillfälle.  

• Arrangera MH vid så många tillfällen att det fyller uppfödarnas behov.  

• Arrangera exteriörbeskrivningar vid behov.  

• Uppmuntra boxerägare till att delta vid MH oavsett om de tänker tävla eller ej.  

• Uppmuntra uppfödare inom SLO till att anordna MH för sina uppfödda kullar. 

Förfrågan om MH 2019 har ställt i FB-grupp där samtliga uppfödare i SLO är med. Utförlig 

anmälningsinformation finns på vår hemsida. Det är en uppfödare (6 hundar) som valt att låta oss stå 

som arrangörer till deras MH under 2019.  

Flertalet uppfödare väljer att låta lokal brukshundklubb arrangera MH till deras kullar. 

2019 kommer vi att arrangera ett MH på Åhus BK under mars månad med två öppna platser. 

Vi kommer att arrangera en korning på Tollarps BK. 

Vi planerar även att utbilda mentalfiguranter. 

Datum för vår verksamhet 2019 

10/3 Korning, Tollarp 

24/3 MH Twinbox, Åhus (2 öppna platser) 
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Utbildningsgruppen 

Ansvariga: Natalie Andersson, Alexandra Bengtsson Sjösten och Erik Sundberg 

 

Mål för 2019 

• Bevara och utveckla boxerns bruksegenskaper.  

• Stötta befintliga och blivande tävlingsekipage.  

• Uppmuntra tävlande boxerekipage att delta vid vårt prov. 

• Väcka intresse för ”nya” grenar som t ex rallylydnad. 

• Utöka tävlingsverksamheten. 

Delmål 

• Anordna minst ett bruksläger. 

• Anordna en prova på dag. 

• Lek & relationskurs med Tobbe. 

 
2019 kommer vi att arrangera brukslägret på hösten. Instruktörer, datum och plats är ännu inte satt.  

Lek & relationskursen med Tobbe är också något vi vill arrangera 2019, inget datum satt 

Även någon form av Prova-på-dag planeras. 
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Tävlingsgruppen  

Ansvarig i gruppen: Roland Olsson, Sara Bergstrand ingår.  

Mål för 2019 

• Utöka tävlingsverksamheten. 

Delmål 

• Engagera fler medlemmar och stötta för att dessa ska komma ut på tävling. 
• Arrangera fler träningsträffar. 
• Se över SLOs vandringspriser för att de ska representera den mångsidighet boxern har i 

tävlingssammanhang. 

• Uppmuntra tävlande boxerekipage att delta vid prov. 

Vi kommer tyvärr inte att arrangera ett officiellt lydnadsprov under 2019.  

Arrangera en träningstävling för SLO-medlemmar. 

Anordna en träningsträff för tävlingsekipage 

Boxercupen är en lydnadstävling och är öppen för klubbens alla medlemmar. Den går av stapeln i samband 

med vårt medlemsmöte i oktober. 

Datum för vår verksamhet 2019 

Preliminärt 13/10 Boxercupen 
Datum för träningstävling och träningsträff annonseras i Facebook-gruppen SLO Träningsgrupp. 
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PR- medlemsgruppen  

Ansvarig i gruppen: Amanda Persson. Gun Grysell ingår. 

 
Mål för 2019 

• Öka antalet medlemmar och behålla befintliga. 

• Verka för att så många boxerägare som möjligt inom SLO:s verksamhetsområde är informerade om 
klubbens existens och de möjligheter ett medlemskap innebär.  

• Vi ska ordna attraktiva och trevliga aktiviteter för medlemmarna. 

• Se till att vi får en ny rasmonter för diverse evenemang och utställningar. 

 
Delmål 

• Tydlig marknadsföring i kanaler som utskick, webbplats och Facebook. 

• Synliggöra klubbens aktiviteter och arrangemang som utställningar och tävlingar genom att 
informera lokalpress, sätta upp notiser på brukshundsklubbar etc. 

• Synliggöra klubben på andra arrangemang genom att se till att informationsblad eller rasmonter 
finns tillgängliga och kan användas för PR/information. 

• Medlemsblad ska skickas ut 2 ggr/år. Ett i print och en digitalt (kallelse till medlemsmöte oktober).  

• Julhälsning med kallelse till årsmöte skickas ut digitalt till samtliga medlemmar. 

• Medlemsträff med tipspromenad, boxer-race, korvgrillning mm. 

• Skicka välkomstbrev och senaste medlemsblad till nya boxerägare. 

• Skicka brev om att vi uppmärksammat att de inte betalat avgiften vid utträden. 

• Arbeta för att flera av våra uppfödare vill stötta lokalområdet genom sponsring. 

 
Vi skall fortsätta arbetet med att utöka medlemsantalet både genom att behålla befintliga medlemmar samt 

att försöka nå och få nya medlemmar. Detta förväntas ske genom utskick med information om klubben till 

nya medlemmar, utskick till uppfödare för att kunna ge sina valpköpare information om klubben och inte 

minst genom att synas vid våra egna och andra klubbars utställningar och arrangemang. Vi vill att vår 

rasmonter ska uppdateras och förbättras för att på bästa sätt kunna visa vår ras och vår klubb. Vi ska också 

när det är möjligt, upplysa lokala media om våra arrangemang.  

Vi vill naturligtvis fortsätta det goda samarbetet med lokalområdets uppfödare och kunna erbjuda annonser i 

SLO:s medlemsblad och utställningskataloger, samt att kunna få sponsring till klubben.  

Vi planerar att göra ett utskick av medlemsblad i mars och en kallelse i augusti till årsmöte. Liksom 2018 

planerar vi den traditionella långfredagsträffen med Boxerbuset kommer naturligtvis bli av även i år.  

 

 

 


