Whispey’s Nøddeknækker præmie til
bedste medlemsejet OES han i privat eje og handlet
samt Dansk opdrættet
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Nøddeknækker præmien i Old English Sheepdog Klubben er skænket klubben af Tina Piora
Nøddeknækker præmien udsættes årligt på Old English Sheepdog Klubbens Juleudstilling.
Nøddeknækkeren tildeles den bedste medlemsejede OES hanhund Dansk opdrættet og i
privat Eje samt handlet privat.
Nøddeknækkeren må ikke tages ud af landet.
Nøddeknækkeren uddeles første gang på Juleshowet 2016 og uddeles i alt 10 gange.
Nøddeknækkeren erhverves derefter til ejendom af den OES der har vundet den flest gange
og stadig er medlem af OES klubben.
Hvis flere står lige, fortsætter uddelingen indtil én OES har vundet den flest gange.
Overrækkelsen til ejendom sker så vidt muligt på førstkommende generalforsamling i OES
klubben.
Nøddeknækkeren må ikke indgraveres.
Med Nøddeknækkeren følger en mappe, hvor vinderne indsætter et billede og en beskrivelse
af hunden.
Mappen vil ved Nøddeknækkerens ophør blive overdraget OES klubbens bibliotek.
OES klubbens til enhver tid siddende pokalbestyrer er forpligtet til at sørge for, at
Nøddeknækkeren er til rådighed på det tidspunkt, hvor den skal uddeles.

Tina Piora fortæller om historien bag nøddeknækkeren:
Mine forældres hund Whispey (Jolly Bears Doolittle, født 16. marts 1968 hos
fam. Christiansen på Søløstgård ved Esrum sø) vandt nøddeknækkeren mellem
1969-1971. Jeg er næsten sikker på, at det var en præmie hr. Christiansen
havde udsat. Whispey var søn af Lady McDuff (OES klubbens første
udstillings champion i 1965 og mor til 10 danske champions, hvoraf flere
opnåede titlen international champion) og familiens Topsøs "CH. Hannibal"
med Hanne Lundbergs Fedtemule som morfar. Whispey var fra kennel Jolly
Bears D-kuld. Han deltog på 4 udstillinger op opnåede at blive BIR på 3, og
BIG på 1, 2 int. cert og dansk ch.
Men Whispey var først og fremmest min kammerat. Han gik en MBspringbane for heste i Bernsstorffsparken (1.30 m helt uden problemer). Han
trak kælk om vinteren og legevogn om sommeren.
Han var i øvrigt en ren alfahan - jeg slås ikke, jeg bestemmer jo alligevel,
ufattelig let at opdrage - det blev han egentlig ikke, det var ikke nødvendigt.
Eftersom Whispey var en så fantastisk hanhund med meget fine
udstillingsresultater, synes jeg, at nøddeknækkeren bør gives til bedste

medlemsejede OES hanhund, Dansk opdrættet og i privat Eje på OES
Juleshowet.

