Propositionerne for:

Funny Girl’s Vandrepræmie
til Bedste medlemsejet OES i Privat eje på Specialshow


Funny Girl’s Vandrepræmien til Bedste medlemsejet OES i Privat eje er skænket Old English
Sheepdog Klubben i Danmark af Dorthe Madsen, ejer af Sound Solution Funny Girl.
En OES i privat eje defineres som en OES, hvis ejer ikke har et FCI registreret kennelmærke.



Vandrepræmien har til formål at øge interessen for udstilling, især for nyere medlemmer af OES
Klubben.



Vandrepræmien udsættes én gang årligt på Old English Sheepdog Klubbens Specialshow til
bedste OES i privat eje, hvor ejeren er medlem af OES Klubben.
Hunden, som skal udstilles i officiel klasse, må på dagen kun handles af ejeren eller en anden
fra dennes husstand.
Såfremt Specialshow ikke afholdes, vælger bestyrelsen sammen med udstillingsudvalget den
udstilling vandrepræmien skal uddeles på.



Vandrepræmien må ikke tages ud af Danmark.



Vandrepræmien udsættes første gang i år 2009.



Vandrepræmien vindes til ejendom, såfremt den 3 gange i træk eller 5 gange i alt vindes af
samme udstiller.
Vandrepræmien udsættes i højst 10 år, sidste gang i 2018.



Hvis ikke den er vundet til ejendom inden, vindes den derefter til ejendom af den udstiller, der
har vundet præmien flest gange, som stadig er aktiv udstiller og fortsat er medlem af OES
klubben.
Står flere udstillere lige, tildeles vandrepræmien den af de udstillere der står lige, der senest har
vundet præmien.
Overrækkelsen sker på OES klubbens generalforsamling 2019.



Vandrepræmien skal ikke indgraveres.



Med vandrepræmien følger en mappe, hvor vinderne indsætter et billede og en beskrivelse af
vinderhunden.
Mappen er OES klubbens ejendom, og vil ved vandrepræmiens ophør blive overdraget til OES
klubbens bibliotek.



OES klubbens til enhver tid siddende pokalbestyrer er forpligtet til at sørge for, at
vandrepræmien er til rådighed på det tidspunkt, hvor den skal uddeles.

Herlev, den 16. april 2009
Dorthe Madsen

