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Utställningsgruppen 
Ansvarig i gruppen: Gun Grysell, i gruppen ingår även Anna Levin.  
 
Mål för 2021  
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 domare som inte dömt frekvent inom Sverige.  
• Erbjuda lätt förtäring till bra pris med bra kvalitet.  
 

 
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.   

 
  
P.g.a. rådande pandemi har styrelsen beslutat att se om det går att senarelägga vår officiella 
utställning. Utställningskommittén ser även över vilken domare och utställningsplats som skulle vara 
lämplig att vara på. 
  
  
 

 

 

  



Svenska Boxerklubben, SLO 
Sida 3 av 6 

  Verksamhetsplan 2021 

 
 

 

 
Utskrivet: 2021-03-01    

 

DRU-gruppen 
I gruppen ingår: Ann Wanker, Gun Grysell, Erik Sundberg.  
 
Mål för 2021  

  
P.g.a. rådande pandemi har styrelsen beslutat att ställa in DRU-utställningen 2021 och den inofficiella 
utställningen som vi brukar ha samtidigt 
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Mentalgruppen 
Ansvarig i gruppen: Amanda Palm. I gruppen ingår: Ann Wanker. 

Mål för 2021 
Vi ska verka för att alla boxrar i lokalområdet mentalbeskrivs samt att så många som möjligt 
mentaltestas 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 2021 har ställts i FB-grupp där samtliga uppfödare i SLO är med. Uppfödarna i 
gruppen är medlemmar i SvB med lokalområde SLO. Det är två uppfödare som valt att låta oss stå som 
arrangörer till deras MH under 2021.  
Flertalet uppfödare väljer att låta lokal brukshundklubb arrangera MH till deras kullar. 

2021 kommer vi att arrangera två MH på Åhus BK under augusti och november månad. Sjöbo BK 
arrangerar ett MT. Vi har möjlighet att arrangera exteriörbeskrivning samtidigt. 

 

Datum för vår verksamhet 2021 
Vi avvaktar utvecklingen av restriktionerna kring pandemin, men preliminärt MT i juni. Sjöbo BK står 
som arrangör och exteriörbeskrivning med SLO som arrangör. SLO:s prioriteringsordning gäller. 
22/8 MH Twinbox, Åhus 
7/11 MH Anna Levin, Åhus BK 
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Tävling och Utbildningsgruppen 
Ansvarig i gruppen: Natalie Andersson. I gruppen ingår även Alexandra Bengtsson Sjösten, Erik Sundberg och 
Sara Bergstrand   
  
Mål för 2021    

• Bevara och utveckla boxerns bruksegenskaper.   
• Stötta befintliga och blivande tävlingsekipage.   
• Väcka ett träningsintresse hos nyblivna boxerägare.    

  
Delmål   

• Arrangera ett bruksläger.  
• Arrangera Tobbe-kursen eller annan lydnadskurs.   
• Ytterligare en aktivitet och/eller prova på dag.   
• Arrangera Boxercupen.   

  
  
Vi avvaktar utvecklingen av restriktionerna kring pandemin men för 2021 planerar vi för att hålla i vårt årliga 
bruksläger den 24-26 september på Halens Camping i Olofström.   
Det kommer som tidigare år att vara en spårgrupp, en sökgrupp samt en lydnadsgrupp eller IGP-grupp. 
Instruktörer är inte färdigt än.   
  
Till hösten arrangeras den årliga Boxercupen i samband med ett medlemsmöte.   
Boxercupen är en träningstävling i lydnad där man tävlar om ett vandringspris.   
  
Under året planerar vi även för att ha den populära Tobbe-kursen eller någon annan lydnadskurs, exakt 
datum under året är inte bestämt än.   
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PR- medlemsgruppen  
Ansvarig i gruppen: Linn Björkman. I gruppen ingår även Sara Bergstrand. 

Mål för 2021  

• 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.  
• Fortsätta arbetet med att uppdatera och förnya vår rasmonter.  
• 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 digitalt 2 ggr/år. 
• Julhälsning med kallelse till årsmöte skickas ut 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 
SLOs medlemsblad och utställningskataloger, samt att kunna få sponsring till klubben. 

Vi planerar att göra ett utskick av medlemsblad i februari/mars med kallelse till årsmöte, ett medlemsblad i 
augusti och en jul/nyårshälsning. 

P.g.a. rådande pandemi och restriktionerna som gäller har styrelsen beslutat att ställa in den traditionsenliga 
Långfredagsträffen. 

 

 

 


