
Mer info:
www.boxerklubben.nu

Hur blir jag medlem i Svenska Boxerklubben?

Boxerkalender 2011
12 mars: Boxerspecial, Smedjebacken
13 mars: Boxerfullmäktige, Smedjeb.
1 maj: Boxerspecial, Örebro
12 juni: Boxerspecial, Lerum
19 juni: Boxerspecial, Landskrona
16 juli: Boxerspecial, Hallstahammar
En vecka i juli: Boxerläger
6 aug: Boxerspecial, Sundsvall
12-14 aug: Boxer-SM, Tånga Hed
27 aug: Boxerspecial, Täby
4 sept: Boxerspecial, Alvesta

Aktivera din boxer
Boxern är en aktiv och energisk hund av
bruksras och dess mentala egenskaper gör den
till en mycket duglig bruks- och tjänstehund.
Det finns idag boxer som är högt meriterade
tävlingshundar inom bruksarbete, lydnadsprov
och agility. Det finns även boxer i tjänst som
polis-, räddnings- och bevakningshundar och ett
nytt användningsområde är service- och vård-
hund i bl.a. åldringsvården.

Det vanligaste är dock boxern som familjehund
och ”bästa vän”. Under förutsättning att den
får motion och stimulans, både fysiskt och
mentalt, så passar rasen utmärkt som ren
familjehund.

Svenska Boxerklubben (SvB) är en rasklubb för - i vårt
tycke - världens bästa hundras, dvs boxern. Klubben har
bl a till uppgift att främja avel av sunda, mentalt och
exteriört goda hundar samt bevara och utveckla dess
bruksegenskaper. Dessutom verkar rasklubben som en
sammanhållande organisation för alla som har ett intresse
för vår ras, och via klubbens nio lokalområden anordnas
årligen ett stort antal kurser, mentalbeskrivningar/-tester,
medlemspromenader och andra aktiviteter som vänder
sig direkt till den enskilda hundägaren. Två
landsomfattande aktiviteter är vårt Boxerläger som äger
rum under juli samt Boxer-SM i augusti. Till dessa två
evenemang kommer ett stort antal boxer med sina ägare,
en del för att träna/ tävla och andra bara för att ha det
trevligt tillsammans. Att ha boxer är en livsstil där man är
aktiv med sin hund och gärna umgås med likasinnade.
Du är varmt välkommen till vår gemenskap!

Betala in medlemsavgiften till pg 27109-8, ange
* Namn och Adress
* Personnummer (ej fyra sista siffror)
* Vilket medlemsskap du önskar (se under
”Medlemsavgifter”)

Du kan även anmäla dig som medlem på vår
hemsida www.boxerklubben.nu

Ev. frågor kan ställas via e-post till
medlem@boxerklubben.nu

Medlemsavgifter 2011
* Helbetalande medlem 500 kr
* Familjemedlem 130 kr
* Delbetalande medlem 200 kr

Obs!
Om du är delbetalande måste du meddela
vilken brukshundklubb du är medlem i.
Om du är familjemedlem så måste du
meddela vem som är den helbetalande.

Välkommen till
Svenska Boxerklubben!

Svenska Brukshund-
klubben (SBK)
Boxerklubben är en rasklubb inom
Svenska Brukshundklubben. SBK har 290
lokalklubbar över hela landet, dit du och
din hund är välkommen för att gå på kurs
eller träna olika grenar. Mer info:
www.sbk.nu



Historik
Rasens föregångare brabantern finns
beskriven 1719 och användes för att hetsa
björnar under jakt. Den var känd för sin
läraktighet, intelligens, kampvilja, mod och
”fulsnygga utseende”.

Den moderna boxern är resultatet av arbetet
att beskriva och systematisera de lokala
boxertyper som fanns i Tyskland under 1800-
talet. 1895 sammanställdes ”raskännetecken
för tysk boxer”, en förlaga till den första
standarden som kom 1902. Namnet boxer
används i skrift 1879 då hundar av doggtyp
presenteras i ett tyskt verk. Varifrån namnet
boxer kommer har inte kunnat fastställas.

Hälsa
Boxern omfattas av två hälsoprogram (höft-
och knäleder), samt central registrering av
njursjukdomen progressiv nefropati/renal
dysplasi. Rasen är även utsatt för hudåkommor
(klåda, utslag, röda tassar), infektioner samt
allergier. Andra problem är hjärtproblem och
spondylos, det sistnämnda leder till stelhet i
ryggraden.

Seriösa uppfödare arbetar aktivt för att bli av
med ovanstående problem. Vid intresse för
boxer, sök information på SKKs Hunddata samt
fråga uppfödare hur de hanterar risken för
ohälsa i sitt avelsarbete. Mer info finns på
Boxerklubbens hemsida.

Mentalitet
En rastypisk boxer är en alert och energisk
hund, med mycket framåtanda och nyfikenhet.
I sin relation till människor är boxern hederlig,
och aldrig lömsk eller opålitlig. Boxern skall
vara stabil, samarbetsvillig, käck och modig.

Om man ser till statistiken från mentaltester
så är boxern kontaktvillig, lekfull, nyfiken och
orädd. Det finns dock stora skillnader i olika
linjer och mellan olika avkommegrupper.

Ett problem i rasen kan vara aggression mot
andra hundar och det förekommer överaktiva
hundar samt hundar som har svårt att lämnas
ensamma i hemmet.

Rasstandard
Boxern är en medelstor, korthårig och kraftfull
hund, där huvudet ger rasen dess särprägel.
Muskulaturen skall vara väl utvecklad och
rörelserna livliga, kraftfulla och eleganta. Den
får varken vara klumpig och tung eller luftig och
lätt. Hanarna ska ha en mankhöjd på 57-63 cm
och en vikt över 30 kg. Tikarnas mankhöjd ska
vara 53-59 cm och vikten ca 25 kg.

Färgen ska vara gul eller tigrerad med svart
mask, ofta med vita tecken. Även helt vita
boxer förekommer, detta är enligt standarden en
icke godkänd färg som ger 0 pris på utställning.
Färgen är dock inget hinder för bruks- och
lydnadstävlan och påverkar inte heller hundens
förutsättningar för att bli en utmärkt
familjehund.

Pälsvården för en
boxer inskränker
sig till ett
minimum.
Hunden ska
hållas ren genom
ett bad då och då,
i övrigt räcker det
oftast  med att
torka tassar efter
våta promenader
och att borsta i
fällningsperioder.

Att skaffa valp
Att skaffa hund är ett stort ansvar och en
brukshund ställer ytterligare krav. Tänk noga
igenom om du har den tid och energi som krävs
för att ta hand om en boxer. Är du det minsta

tveksam, överväg
att välja en mindre
krävande ras. Är
du fortfarande
intresserad så kan
ett tips vara att
åka till en
boxerutställning
eller liknande för
att prata med
andra boxerägare
och lära mer.

Viktigt att tänka på
inför köpet
1) Boxern är en energisk hund som måste
sysselsättas dagligen, vilket kan ske genom
motion, träning, lek eller andra aktiviteter och
är ett nödvändigt inslag för hunden. En
understimulerad boxer som inte får utlopp för
sin energi mår inte bra och kan lätt bli en plåga
för omgivningen.

2) En boxer är ingen hund som kan hållas
åtskild från familjen i en hundgård, utan mår
bäst tillsammans med sin familj. Inte annat än i
undantagsfall ska boxern lämnas ensam mer än
högst fyra timmar per dag.

3) En glad boxer kan upplevas som påflugen
och tämligen burdus, så både för sin egen och
andras skull bör den tränas till vardagslydnad,
dvs kunna promenera fint i koppel, möta andra
hundar och människor, komma på inkallning
etc. En kurs på närmaste Brukshundklubb är
att starkt rekommendera.

4) Välj din boxer mycket noga och tänk på att
förutsättningarna för ett lyckat valpköp ökar
med framförhållning och planering. Kontakta
gärna flera uppfödare och i god tid.

5) Om du bestämt dig för att köpa boxer
kommer ditt liv att berikas av en hund som har
oändliga mängder humor, energi och livsglädje
långt in på ålderns höst. Hunden är människans
bästa vän, se till att återgälda detta förtroende
med att bli din hunds bästa vän.


