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Bestyrelsens indlæg 

 
 
 
 

 af  Gyrithe Clasen,  
  kasserer 
 
 

Vi skulle i år holde ferien i sommerhu-
set, som ligger i Skoven, 10 km fra Jæ-
gerspris. Vi har haft huset i mange år og 
kender området rigtig godt, men i år 
skulle vi være turister – hvilket betød, at 
vi ikke kunne deltage i det hele. 
   Et af de steder, der blev besøgt var 
Jægerspris Slot. Slottet blev i sin tid be-
boet af Frederik d. 7 og Grevinde Dan-
ner. Slottet erhvervede Frederik d. 7 
den 21.4 1854 på Grevinde Danner’s 
fødselsdag. I 1866, 3 år efter kongens 
død åbnedes dele af slottet for publi-
kum. Grevinde Danner ønskede, at al-
ting skulle bevares og have den plads, 
hvor det plejede at stå, og sådan er det 
også i dag, som et evigt minde om den 
folkekære konge. Det lille slot er absolut 
et besøg værd. 
   Slottet er omkranset af en stor park, 
og her var vi med ude at gå. I parken 
findes et egetræ, som er et ”barn” af 
Kongeegen, som står i Nordskoven.  
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   Nordskoven kommer vi i hver dag. 
Den ligger kun 2 minutters gang fra 
sommerhuset. I skoven finder vi de tre 
ege – Kongeegen, Snogeegen og Stor-
keegen. Kongeegen er anslået til at ha-
ve været Europas ældst levende væsen. 
Dens alder blev anslået til at være 1500 
– 2000 år. I 1980 blev en podning af 
Kongeegen plantet i Slotsparken ved 
slottet. I stormen 1999 blev de sidste 
rester af egen blæst omkuld, så i dag 
kan man kun se, hvor træet har vokset i 
så mange år.  
   Snogeegen og Storkeegen blev ca. 
800 år, men klarede heller ikke stormen 
i 1999.  
   I skoven finder vi også Jagtpavillonen, 
hvor Frederik d. 7 overnattede, når han 
var på jagt i skoven. Sjovt at tænke på, 
at hytten kun ligger 8 km fra Jægerspris 
Slot, hvor han boede. Hytten ligger på 
et meget højt punkt i skoven, hvorfra 
der efterår og vinter er et meget flot kig 
ud over Roskilde Fjord. 
   Tæt på Jagthytten finder vi Bredvig 
Mose. Det er i dag en urskov. Siden 
1920 har man ikke foretaget hugst, hvil-
ket betyder, at træerne kæmper indbyr-
des om lys og næring. I mosen vokser 
en blanding af eg, birk, elm, røn og elm 
– alles kamp mod alle. 
   Dette er blot et par af de oplevelser, 
vi fik i ferien. Vi håber, nogle af jer har 
lyst til at besøge dette område. 
 

Kærlig hilsen 
Mulle & Bertha 
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 af Hans Ove Pedersen 
 
I frokostpausen var der opstillet agility-
forhindringer i ringen, men ind kom tre 
velbørstede OES med deres førere. Det 
var finske Jenni, norske Ina og danske 
Claus, der fremviste de tre hunde det 
bedste de havde lært. 
   Ind kom så den engelske specialdom-
mer Ray Owen i sommerdress og sprag-
let sommerhat. Han gik interesseret til 
opgaven og gik over hundene for at be-
dømme deres kvaliteter. Godt i gang 
blev Ray afbrudt af speakeren, der 
spurgte, hvad han lavede? Han slog ar-
mene ud og sagde, at han da bedømte 
OES. ”Men dette er jo agility, Ray!” - 
Ærgerligt smed Ray den smukke hat ned 
i græsplænen og forlod ringen.  
   Så startede musikken og så begyndte 
Jenni med den bedste finske agilityhund, 
Sella at løbe en simpel bane med 
spring og tunneller. Ina med den bedste 
norske hund, Ema og til sidst Claus med 
den bedste danske agilityhund, Micro. 
   De ivrige hunde skyndte sig så meget, 
de kunne og folk klappede og hujede ad 
dem allesammen, og var imponerede 
over den måde, de forcerede forhindrin-
gerne på.    
   Norske Ema er 7 år gammel og be-
gyndte med agility i 2009. Ina Agerup er 
ejer og opdrætter af hunden. Ema kon-
kurrerer i den højeste klasse 3 i Norge 
og dens favoritforhindringer er tunneller 
og slalompindene.  
   Finske Sella er 5 år gammel og be-
gyndte med agility i 1995. Ejer og op-

drætter er Jenni Niitylä. Sella konkurre-
rer i klasse 2 i Norge og dens favoritfor-
hindringer er store A og balancebom og 
kontaktfelter.  
   Claus´s Micro er 8 år gammel og den 
ældste OES, der konkurrerer på højt ni-
veau (i verden). Claus er ejer og op-
drætterne er Jolly Bear. Micro konkurre-
rer i veteranklasse. Dens favorit forhin-
dringer er slalompindene.  
   Derefter blev banen bygget lidt om, 
således at der var tre spring, en tunnel 
og to spring, de skulle springe over - 
måske ved siden af hinanden.  
   Da de var løbet et par gange i høj fart, 
blev det ene spring fjernet, så der kun 
var et centralt spring og nu skulle det 
vise sig, om de kunne få Ema og Micro 
til at springe over det samme spring-
bræt på samme tid. Et moment, som 
kræver hunde med godt temperament 
hundene imellem og ... Ema skulle be-
gynde lidt før Micro, for han er hurtigere 
og sandelig om de ikke sprang over 
springet på samme tid. Stor jubel, men 
ingen fik billedet i det rigtige øjeblik. An-
den gang tøvede Ema en smule ved sy-
net af store Micro, der kom brasende ind 
i hendes bane, men morsomt havde 
hundene det.  
   Det kan alt samme ses på Ina Agerups 
facebookside:  

http://livestream.com/
accounts/2644459/events/3923988 

 
 

   
 

Agility-opvisning på Euroshow 2015 i Nyborg 

 
 
 
 
 
 

- har stadig brug for flere besøgshunde, og som du måske svagt husker, opfordrede jeg i 
OES Bladets december no. 2014 til, at man tilmeldte sig den såkaldte godkendelsesprø-
ve og derved gjorde et forsøg på at knække ensomheden, bl.a. Jeg lovede også, at hvert 
nyt OES medlem, som fik hængt det orange klæde om halsen – TrygFondens godkendte 
stempel – ville modtage en aldeles lækker æske chokolade og lidt godter til hundebas-
sen! ER DER MON KOMMET NOGLE NYE BESØGSHUNDE BLANDT VORES MEDLEMMER?? 
Det er jo begrænset, hvor længe en så lækker chokolade kan holde sig. Tænk hvis jeg 
selv blev tvunget til at spise chokoladen!! Meld dig til nu : www.besogshunde.dk , et lille 
klik der kan gøre en stor forskel. 

God sommer 
Lisa Thielfoldt Nielsen 

http://livestream.com/accounts/2644459/events/3923988
http://livestream.com/accounts/2644459/events/3923988
http://www.besogshunde.dk
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 af Hans Ove Pedersen 
 
Den 27. juni var tiden, hvor årets stør-
ste Lp blev afholdt på Lyngby Stadion. 
Jeg anbefalede ved velkomsttalen, at 
alle skulle forsøge at fremvise hundens 
arbejdsglæde og gid denne glæde ville 
smitte af på hundeførerne. Selv er jeg til 
fals for smilende hundeførere, som kan 
lide, når hunden ivrigt gør, hvad vi be-
der den om.  
   I klasse 1 gik Jutta Scholz op med Ne-
sta (Jolly Bears Heavenly Felicia) og 
opnåede en flot 1. præmie med rød ro-
set og 166,0 point ud af 180.  
   Ud over en fin tandvisning fik de 9 i 
lineføring og 8,5 i ståøvelsen.  
   Minsandten om ikke de opnåede 10 i 
både stillingsskift og indkald, for som 
Jutta siger: ”Når det passer damen, kan 
hun godt!”  
   I næseprøve smider den korrekt gen-
standen for foden af føreren og havde 
forinden tygget den godt og grundigt, 
men alligevel fik den 8 point.  
   Den får 9 i dækøvelsen med det ene 
minut, hvor hunden skal blive i dækposi-
tionen og 8 i helhedsindtryk med kom-
mentaren fra dommer Laila Lysdal: 
”Pænt, men lidt stille førerarbejde. Mere 

appel kan måske få hunden lidt mere op 
i gear. Fører godt inde i programmet.” - 
Se det var jo en fin lydighedshistorie. 

   Selv havde jeg æren af eliteklasse og 
klasse 3 og på vedhæftede foto kan man 
se de tre vindere med nr. 1 fra venstre. 
Racerne eller ej kan I selv bedømme.  
   På det andet billede ses eliteklassens 
to deltagere. Anker til højre var også 
oppe i Nyborg, men denne gang fik den i 
Lyngby en 1. præmie og blev den bedste 
på dagen.  

   Prøvepladsen fungerede perfekt. De 
store træer virker beroligende og vejret 
var stille og køligt og stemningen afslap-
pet og summende, som det skal være.  
   Der var i år 53 hunde oppe i rally hos 
dommer Frank Kuhfeld og der blev to 
rallymestre på dagen.  
   Til lp kom 37, som var nogenlunde det 
samme som sidste år.  
   Tak til alle dommere, sekretærer, prø-
veleder, infomedarbejder og hjælpere, 
hvoraf vi i år havde hjælp fra Bearded 
Collierne.  
 

Den såkaldte Store Lydighedsdag i Lyngby 

Jutta Scholz  og Nesta ved Store Lydighedsdag 2013. 
(foto: Anne Tinning) 
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 af Lisa Thielfoldt Nielsen 
 
Antallet af medlemmer i vores OES Klub 
2015 synes ikke at have flyttet sig syn-
derligt i forhold til sidste år, hvor vi hav-
de 120 medlemmer og i år 119 medlem-
mer. I 2013 blev der her i landet produ-
ceret 4 hvalpe, hvorimod 2014 så et 
boom på hele 30 hvalpe, hvoraf ca. 25% 
flyttede ud af Danmark. Alle nye hvalpe-
købere får jo af vores OES Klub et års 
gratis medlemskab – såfremt hunden 
bor i Danmark - samt tilbud om at delta-
ge gratis på en af vores klubs egne ud-
stillinger. En personlig velkomsthilsen 
fra vores bestyrelse med det sidste nye 
OES blad, lokalrepræsentanten bliver 
informeret og tager kontakt til den nye 
hvalpekøber. Og hvis denne procedure 
bliver eksekveret, så må jeg sige, det er 
en mere end varm velkomst til en for 
mange helt ny verden med et stort soci-
alt samvær, mange forskellige udbud af 
aktiviteter, som man blot kan vælge og 
vrage imellem. Som så rigtig mange an-
dre så er jeg også af den mening, at har 
man en ”hobby” støtter man op om 
”foreningen”, man behøver ikke at delta-
ge aktivt i alle arrangementer, man be-
høver heller ikke være enig i alt, men 
måske man bare vil nøjes med at læse 
det dejlige klubblad og her kunne følge 
lidt med og måske man kunne fristes af 
en dejlig strandtur med andre OES’ere, 
en enkelt aften med lidt børsteteknik 
eller måske tage et skønt billede af bul-
ler bassen lige til OES bladet. Eller også 
vil man blot nyde sin dejlige OES og be-
tale det årlige kontingent til gavn og 
glæde for vores race og os selv. Vores 
OES klub samler folk med en og samme 
interesse, en Old English Sheepdog!  
   Jeg tænker engang imellem på, hvad 
andre klubber og foreninger gør for at 
gøre opmærksom på deres eksistens og 
for at holde fast på sine medlemmer! 
Det fik mig til at indlede en dialog gan-
ske nylig med de tre nordiske OES klub-
ber med udgangspunkt i vores egen 
klubs fremgangsmåde med det håb og 
ønske, at vi kan lære af hinanden til 
gavn og glæde for vores race.  Finland, 
Sverige og Norge er meget langstrakte 
lande med over 1000 km’s afstand mel-
lem syd og nord, og man har derfor helt 
andre udfordringer end her i lille Dan-
mark.      
   Den finske OES Klub (stiftet 1970) 
producerer 1 klubblad om året, en flot 
stor ”årbog” på finsk og engelsk med 

alle årets udstillings-, lydigheds- & her-
dingresultater med billeder, sundhedsre-
sultater, mentaltest resultater samt nav-
ne på afgåede hunde. Det ser ud som 
om, at al anden information foregår via 
deres hjemmeside til deres 140 med-
lemmer. Der blev født ca. 50 OES hval-
pe i Finland i året 2014 præcis som i 
2013. Årskontingent 26 euro (195 dkk). 
   Den svenske OES klub (stiftet 1964) 
har pr. i dag 126 medlemmer og lavede 
i 2014 i alt 5 hvalpe og udsender 4 klub-
blade årligt. Årskontingent på 250,- 
sek  (200 dkk). 
   Den norske OES klub (stiftet 1971) 
har 67 medlemmer i dag og registrerede 
0 hvalpe i 2014 og klubben udsender 4 
klubblade årligt. Årskontingent på 230,- 
nok (200 dkk). 
   Og hvorfor er det så lige, at jeg i det 
hele taget gider tænke på vores klub, 
markedsføring af samme og statistikker 
her midt i den forhåbentlig lune som-
mer!! Tja, det skyldes nok EU og den pr. 
01.01.15 helt igennem ikke gennem-
tænkte nye lovgivning, som tvinger alle 
hundehvalpe til at blive i deres fødeland 
- England undtaget -  indtil de er 15 
uger gamle mod tidligere 8 uger. Og da 
8 ud af vores 12 hvalpe – fordelt over 2 
kuld – skal til udlandet, så tilbringes he-
le denne sommer hjemme på matriklen, 
hvor man kan tænke dybe tanker, gøre 
rent i en uendelighed omgivet af nogle 
små livsbekræftende væsener. Eneste 
undtagelse er hvalpe, der skal sendes til 
Finland og Østrig, her gælder 8 ugers 
reglen stadig.   
   Måske der ude blandt vores medlem-
mer sidder nogle garvede marketings-
folk, som har et par guldkorn, der ville 
kunne skubbe den nuværende frem-
gangsmåde og profilering fremad, dette 
vel vidende, at det nok mest af alt er vi 
menneskers manglende tid og priorite-
ring, som afholder mange fra at binde 
sig til noget så livsbekræftende som en 
hund, og her tænker jeg naturligvis på 
en Old English Sheepdog!  

         

Blide augustvinde over det 
danske OES-sommerland 
- og vores nordiske naboer 
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 af Hans Ove Pedersen 
 
Alt var usikkert på dagen: mitternes 
hærgen, at jeg havde glemt noget, at 
Lis ikke kom med kaffe og sandwich, at 
der var for mange besøgende i parken. 
Men på afslutningen af forårstræningen 
havde vi en dejlig lydighedsdag. 
   Først gik Lone op med sin ruhårede 
jagthund Liva og opnåede følgende be-
skrivelse i helhedsindtrykket: ”Dejligt 
harmonisk par, der kender hinanden og 
programmet. Få småjusteringer vil give 
det helt sublime resultat.” De fik en fin 
1. præmie med 157 points.    
   Dernæst gik gemalen Tage op med 
den samme race, Tina og fik følgende 
helhedsindtryk-beskrivelse: ”Dejligt ro-
ligt førerarbejde, der med rettelser af 
nogle små dårlige vaner, vil blive helt 
perfekt. Fører og hund har en god for-
ståelse for opgaven og øvelserne.” 
159,5 points og en endnu større 1. præ-
mie.  
   Jeg havde forinden pointeret, at alle 
hunde i dag var til lydighedsprøve og 
ikke konkurrence. Jeg husker endnu ge-
malens ”hånende” bemærkninger om at 
have opnået 2,5 points mere! 
   Derefter gik Kathe med sin gøende 
Islandske Fårehund op, men selv om 
den arbejdede utrolig flot i forhold til 
den forstyrrende (også for hunden) gø-
en, men bestod alligevel klassen med en 
3. præmie. Den fik 129 points og tildel-
tes dermed OES Klubbens nål klasse 1. 
   I klasse 2 gik først Pernille med Bear-
ded Collie Muzzy op. Det var ikke hun-
dens dag, idet den virkede lidt uinteres-
seret på dagen. Hunden bestod dog 
klassen med 153 points og 3. præmie 
med følgende beskrivelse i helhedsind-
trykket: ”Dejligt roligt og tålmodigt fø-
rerarbejde til en på dagen lidt sløv hund. 
Begge har god forståelse for øvelserne 
og med lidt finpudsning vil de helt store 
resultater kunne opnås.” Hunden har 
tidligere opnået en 1. præmie i klassen 
og også nålen havde den tidligere fået. 
Så får den ikke nålen igen. Kun én gang 
til samme hund.  
   Derefter gik Kathe op med den smuk-
ke Islandske Fårehund og fik følgende 
bemærkninger i helhedsindtryk: ”Fan-
tastisk godt og tålmodigt førerarbejde, 
der viser stor indlevelse i hundens psyke 
og formåen. En hund der er meget "mor
-glad" og har let ved at lade sig distra-
here på dagen, men fortsæt blot med de 

sidste justeringer, så bliver det godt.” 
Parret opnåede 118,5 points med 0 i 
fællesdæk og fremsending. Her blev fø-
rerens arbejde fremhævet, men det var 
hunden, der ikke kunne koncentrere sig 
på dagen.  
   Dernæst kom Lis med Chinice Powder 
Puff, Opeia som trods sin unge alder op-
nåede en 1. præmie med 198,5 points. 
Under helhedsindtryk står at læse: 
”Dejligt, nærmest professionelt førerar-
bejde som guider hund til at gennemføre 
alle øvelser på en meget fin måde. Hun-
den virker på dagen en smule ukoncen-
treret, men fører formår at få hundens 
fulde opmærksomhed.” Lis er en erfaren 
hundefører, hvis prøvenervøsitet gav sig 
udtryk i en meget præcis forberedelse 
lige fra myggespray til leg med et sær-
ligt tøj-legetøj, men det blev samtidigt 
krævet, at prøvearealet var uden stik-
kende bøgefrugter og hun ville op som 
den sidste i klassen for at vide, hvordan 
prøven skred frem. Det er 1. gang, hun-
den gik op i klasse 2. Lis har skabt lige 
så mange LpCh af forskellige racer som 
OES LpCh til sammen.   
   Som rosinen i pølseenden kunne vi og 
de indbudte tilskuere se Anker med stor-
pudel Zap gå op i eliteklasse. Han bevæ-
ger sig stadig som en adstadig drøm og 
fik i dag 2 nuller i fremsending, fordi 

Prøven i Sorgenfri  
– 3 af de nye 1. præmier anvendt 



6 

neglene var udenfor afmærkningen og i 
apportering, fordi den fik nogle ekstra-
kommandoer for at apportere korrekt 
(venstre) genstand. Parret opnåede 186 
points. Anker er aktuel med artikel i 
HUNDEN, hvor han siger, at man får en 
meget bedre hund af at træne! 
   Niller Jacobsen (Beagle) var den vel-
formulerede dommer og Henry sad ved 
tangenterne ved pc´en, der til sidst ikke 
havde tilstrækkelig strøm til at udskrive 
det sidste skema. Det bliver nu efter-
sendt.  

   Afslutningen afholdtes i fri luft på ste-
det og prøvedeltagerne skulle selv læse 
deres bedømmelse op. De havde svæ-
rest ved de passager, hvor førerne selv 
blev rost.  
   En rigtig god lydighedsdag i fremra-
gende hundevejr var slut og dermed en 
forårssæson.  
   Vi starter igen træning medio august. 
Kom og vær med og få disse personlige 
oplevelser ind på livet. Gå ikke glip af 
det med din hund.   
 

 

HUSK 
 
 

at tilmelde dig  
klubbens jubilæumsarrangementer: 

 
 

lørdag den 8. august på Sjælland (Hareskoven) 
 

lørdag den 29. august i Trekantsområdet (Horsens) 
 

søndag den 11. oktober i Nordjylland (Blokhus) 
 

(læs mere om arrangementerne i OES Bladets juninummer) 
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OES Klubben inviterer til medlemsarrangement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 12. september 
 
 

Carna og Allan vil lægge deres idylliske omgivelser til, så vi kan få en fornøjelig dag i de 
skønne naturområder i det nordfynske. 
 

Vi vil starte med lidt pelspleje, går en 
tur ved den dejlige strand, hvor hun-
dene kan lege frit og slutter af med 
lidt godt fra grillen. 
 

Der er bestilt godt vejr, så vi skal nok 
få nogle skønne timer sammen.  
 
Vi starter kl. 12 og forventer at slutte 
ved grillen ca. kl. 16.00. 
 

Vi glæder os til at se rigtig mange.  
Så kom endelig med hele familien ;-)  
 

Tilmelding til lokalrepræsentant Anet-
te Englykke  5155 3222                
eller englykke@hafnet.dk   

mailto:englykke@hafnet.dk
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OES Klubben inviterer til medlemsarrangement 

 
 
 

 
 
 
 
 

Efterårstur på Falster 
 

søndag den 4. oktober kl. 13 
 

 
 
Efterårsturen på Falster går i år - igen - til Fortidsmindeskoven - Halskov Vænge. 
 
Området er en lille fredet skov med 6 stendysser og 72 gravhøje samt gamle træer fra 
1700-tallet. 
 
Der er indsat gotlandske "Gutefår" til afgræsning af skovområdet. 
 
På grund af fårene må vores hunde desværre IKKE færdes uden snor. Men efter gåturen i 
skoven, kører vi ned til stranden, hvor hundene kan få lov til at afreagere. 
 
Derefter kører vi hjem til mig og drikker kaffe/te med lidt spiseligt til. 
 

Nærmere kørselsvejledning fås ved 
tilmelding til mig på: 
  
tlf. 5444 7343  
eller e-mail:  
shagarag@post4.tele.dk 
 
 

 
På gensyn på Falster 

Birthe Brolykke 
lokalrepræsentant 
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Dato Aktivitet Dommer Bemærkninger 

8. august Jubilæumsarrangement  
i Hareskoven 

 se OES Bladets  
juninummer 

15. august Int. DKK udstilling  
på Bornholm 

Inger B. Ronander, N se DKK’s hjemmeside 

16. august Int. DKK udstilling  
på Bornholm 

Dagman Klein, RO se DKK’s hjemmeside 

22. august Medlemstur til Hundested  se OES Bladets  
juninummer 

29. august Jubilæumsarrangement i 
Horsens 

 se OES Bladets  
juninummer 

30. august Nat. DKK udstilling i Varde Jochen Eberhardt, D se DKK’s hjemmeside 

1. september Deadline for stof  
til oktober-nummeret 

 kontakt Anne Tinning 

5.-6.  
september 

Store Hestedag i Roskilde  se www.storehestedag.dk 

12. september Hyggedag på Fyn  se side 7 

13. september Hundens Dag i Tivoli  se DKK’s hjemmeside 

19. september Int. DKK udstilling i Hillerød Hans Halmgren, S se DKK’s hjemmeside 

4. oktober Efterårstur til Falster  se side 8 

11. oktober Jubilæumsarrangement  
i Nordjylland 

 se OES Bladets  
juninummer 

OES Klubbens medlemmer ønskes en dejlig sensommer 
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