
 

 
Bestyrelsens lederartikel 

 
 
 
 
 
• af  Gyrithe Clasen,  
  kasserer 
 

 
I september 1995 havde jeg lige fået 8 
uger gamle Rumle  ude fra Kennel Jolly 
Bear.  
   En af de første dage gik vi tur på 
Damhusengen. Et dejligt stort grønt om-
råde, hvor hundene må være løse. Her 
mødte vi den 3 måneder gamle golden 
retriever Trunte. Hundene begyndte 
hurtigt at lege rigtig godt sammen og vi 
2-benede faldt også i god snak. De næ-
ste par uger mødtes vi tilfældigt flere 
gange, og for hver gang legede hundene 
bedre og bedre med hinanden. Vi be-
sluttede derfor at mødes hver dag kl. 15 
og så gå turen sammen.  
   Snakken faldt hurtigt på ferie og pas-
ning af hundene. Ingen af os ønskede at 
sende hunden i pension, så vi arrange-
rede nogle prøve-weekends, hvor vi 
passede hund for hinanden. Stor succes.   
   Første gang jeg havde Trunte, gik hun 
en runde i huset, fandt Rumle´s tennis-
bolde – som hun magtede at bære 4 af i 
munden på én gang – og så var hun ba-
re faldet til.  
   Et par år senere kom endnu en retrie-
ver,Chili til og jeg fik kort tid efter Tub-
be.  

   Så var det pludselig en større flok at 
holde styr på, men stadigvæk gik det 
uden problemer.  
   Selvfølgelig kan jeg ikke lufte 4 hunde 
i snor på villavejene. Sæt nu, de får øje 
på en kat eller et egern, så kan jeg ikke 
holde dem. Derfor har vores morgentur 
altid været til Damhusengen – 5 min. i 
bil – og så en god tur, hvor der bliver 
brændt noget krudt af. Om eftermidda-
gen har vi været på Vestvolden i Rødov-
re, hvor de også må være løse. 
   Et hundeliv er i bedste fald 10-12 år+, 
så nu er Trunte og Chili blevet til Luna 
og Nellie. Stadig golden retrievere på 
henholdsvis 2½ og 1½ år. - Selv har jeg 
for øjeblikket Mulle på 5 år.  
   Tidligere på sommeren har jeg haft 
dem boende i 3 uger og igen fra dag 1 
boede de nu her hos mig.  
   Retrieverne er meget unge og til tider 
noget gøende. I stedet for at komme 
hen og skubbe til mig for at få kontakt, 
begyndte de at gø. Til tider lidt anstren-
dende, men jeg synes, det blev bedre i 
løbet af de 3 uger.  
   Jeg skal have dem 14 dage igen til 
september og håber så, vi kan komme 
af med endnu mere af deres gøen. Jeg 
glæder mig til at prøve at arbejde videre 
med det. 
   PS: Vi mødes stadig hver eftermiddag 
kl. 15 og har det alle sammen dejligt 
med det! 
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• af Claus Gaarde-Nielsen, webmaster 
 
Det lukkede forum på OES hjemmesi-
den er nu tilgængeligt for bestyrelsen og 
de forskellige udvalgsmedlemmer. Snart 
vil alle medlemmer af klubben have mu-
ligheden for at logge på ved at bruge et 
password, som vil blive tilsendt med 
OES Bladet. 
   Der er desværre nogle tekniske udfor-
dringer, som vores websupporter er ved 
at løse. 
   Det drejer sig om nogle pdf-doku-
menter, der skal uploades på det lukke-

Sidste nyt  
- fra webmasteren 

de forum og som indeholder vigtige 
links, der ikke fungerer, da de giver fejl, 
når man klikker på dem. 
   Som sagt, der arbejdes flittigt på sa-
gen og problemet skulle gerne være løst 
efter sommerferien. 
 

Sidste nyt  
- fra udstillingsudvalget 

• af Ada Bentivenga, formand for udstil-
lingsudvalget 

 
Vi er nu nået halvvejs i udstillingskalen-
deren og der har været mange fine re-
sultater for de fleste OESer. 
   Som noget nyt kan man nu på hjem-
mesiden se, hvor mange points hver 
enkel hund har fået på hver udstilling, 
sådan at man nemmere kan følge med. 

   Vores specialshow var velsignet med 
det smukkeste vejr, mange flotte hunde 
og deres dejlige, glade mennesker (læs 
mere om denne begivenhed i den næste 
papirudgave af OES Bladet). 
   Udstillingsudvalget glæder sig nu til 
det årlige juleshow, som traditionen tro 
vil blive holdt i Ejby Hallen ved Køge. 
 

Sidste nyt 
- fra sekretæren 

• af Ada Bentivenga, sekretær 
 
DKK's lovudvalg har den 13. juli d.å. 
godkendt OES Klubbens nye vedtægter 
uden bemærkninger. Det betyder, at de 
nye vedtægter er trådt i kraft fra denne 
dato. 

   De nye vedtægter blev bragt i OES 
Bladet's aprilnummer og er også lagt ud 
på klubbens hjemmeside:  
http://oesidk.dk/klubben/bestyrelsen/ 
 
 

Foto: Anne Tinning 



• tekst: Anette Faarborg 
• fotos: Søren Faarborg 
 
Hvad får en til at sige: ”Bare kom alle 
sammen!” til en masse mennesker, man 
aldrig har set, når man er ejer af et hus, 
der kun er renoveret i den ene ende og 
ligner et eksploderet pulterkammer i den 
anden? Sige ja til at slippe et ukendt an-
tal hunde ud i 4000m² indhegnet natur-
grund, der har passet sig selv de sidste 
par år pga. arbejde i udlandet?  
   Tja, et lille gran af vanvid, sikkert; 
men også ønsket om at opleve en masse 
skønne hunde og deres ejere, nyde en 

dag i omgivelser, hvor man bare kan 
slappe af. 
   Søndag den 26. maj havde Birte 
Fromberg og jeg fastsat for længe siden, 
som en god dag at mødes. Der blev 
skævet ofte til vejrudsigten, da vi nær-
mede os, men jo, et par millimeter regn 
ville vi sagtens kunne klare.  
   Opgaverne blev fordelt, partyteltet, 
borde og stole blev sat op, aktivitetsba-
ne blev sat op, skilte rundt på hele hu-
set, så det var til at finde ind til toilettet, 
osv, osv. 
   Kl. 11 myldrede det ind ad havelågen, 
mens  solen  strålede  fra  en skyfri him- 

Hyggesøndag i den højfynske natur 

Anette Englykke havde påtaget sig opgaven med at lave ringtræning med et hold OES'ere. 
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på bordet. 
   Skyerne trak op efter frokosten og der 
kom et par korte byger, men tiden blev 
brugt til lidt hjælp til børstning og nogle 
fik motion til armmusklerne, da Birte 
demonstrerede filtning af OES-uld. Hun-
dene fik leget, og der blev snakket hun-
de alle vegne, kigget hunde, klappet 
hunde, givet gode råd om hunde, gået 
tur med hunde, leget med hunde og for-
talt anekdoter om hunde, mens der blev 
drukket kaffe og spist masser af Birtes 
lækre kager. 
   Birte havde et udvalg af karter, bør-
ster og rullekamme med og havde også 
sponsorpræmier - fine poser med god-
bidder fra Olivers med til os alle. 
   Ved 4-tiden var det så småt ved at 
være tid til at tage afsked. Alle hundene 
var trætte efter træning, leg og oplevel-
ser. 
   Vores to OES'er, Eddie og Nanna kla-
skede ud midt på gulvet, da der blev ro i 
huset og sov dybt, indtil ørerne fangede, 
at posen med de lækre okseben blev 
taget ud af køleskabet. 
   Tusind tak til alle, der tog sig tid til at 
komme og være med. Det var sjovt at 
møde jer. Tusind tak for de flotte gaver. 
Og især tak til Birte Fromberg for alt det 
arbejde, du har lagt i at gøre denne dag 
til en rigtig hyggelig dag for os alle. Med 
dig som medarrangør er det jo ingen 
sag at holde en OES-dag – så lad os gø-
re det igen en anden gang. 

Der blev hygget og snakket hunde, mens fællesfrokosten blev indtaget i partyteltet.  

mel. Et par udstillingstelte og børstebor-
de blev sat op og snakken gik livligt fra 
første færd, selvom hundene gjorde de-
res for at overdøve al den menneske-
snak. 22 ejere og 20 hunde gav alle de-
res besyv med til, at Tommerup stati-
onsby kunne høre, at her var hundetræf. 
   Birte bød velkommen og Malene Tho-
rup Pedersen overtog derefter komman-
doen med nogle korte lydighedsøvelser.   
   Først en hilserunde, hvor de hunde, 
der havde lyst, kunne hilse på de andre 
og dem, der ikke havde lyst, kunne bare 
kigge. Langt de fleste ville gerne hilse 
på og efter øvelsen bredte der sig en ro 
over hele feltet. Nu vidste hundene 
hvem de andre var, så var der ingen 
grund til at råbe højt mere.  
   Vi fik alle prøvet pladskommando, gå i 
plads, forskellen på sit og plads. Og der 
blev ivrigt delt ud af gode råd, tips og 
tricks til at få hunden til at være op-
mærksom og samarbejdsvillig. Lydig-
hedstræning er en sjov leg for hundene 
og det er altså nemmere at gå med så 
stor en hund, når den ikke trækker. 
   Malene og Anette Englykke fandt hver 
deres del af haven til yderligere træning. 
Malene gav gode råd og svarede på 
masser af hundespørgsmål, mens Anette 
kørte ringtræning.  
   Så var det frokosttid og det er jo altid 
spændende mad, når hver har en ret 
med. Hundene lagde sig pænt under og 
ved bordet og havde helt styr på, at der 
var  både  frikadeller og ribbensteg oppe  
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• tekst og fotos: Hans Ove Pedersen 
 
På Fynsdagen den 26. maj arrangeret af 
Birthe Fromberg og afholdt hos  
Annette Faarborg holdt vi lydighedstræ-
ning.  
   Alle deltog pænt i seancen, der indled-
tes med at hilse. Alle 20 hunde hilste 
eller hilste ikke på  hinanden. Det gav 
en god og afslappet stemning blandt 
hundene.  
   Derefter en pladssidningsøvelse og vi 
sluttede af med en ståøvelse. 
   Blandt hundene var der Louis fra Fre-
dericia og hans fører Poul Erik. En  
dejlig letbevægelig hund, der løb som en 
drøm og havde det herligt. Han  
kunne både komme på et par kald og 
dække på kommando.  
   Poul Erik er ikke til lydighed, sagde 
han og bebrejdede spøgefuldt, at han 
først skulle anmode hunden om at udfyl-
de et skema for at komme.  
   Sandheden var, at Poul Erik krævede 
en absolut lydig hund og Louis nød det. 
De har gået til træning i DCH ved Frede-
ricia hos en rigtig god instruktør samt en 
som Poul Erik ikke kunne komme 
overens med, og så holdt de formodent-
lig op. 
   Lydigheden blev anvendt til praktiske 
gøremål som f.eks. at gå på café og bli-
ve liggende; det var sådan set kravet for 
at være med og så gjorde Louis natur-
ligvis det.  

   Det kneb lidt med konsekvensen i en 
prøvet dækøvelse, for Poul Erik  
lod bare hunden rejse sig og gå og nåe-
de slet ikke at sige "fri".  
   Poul Erik har heller ikke tid til lydig-
hed, sagde han undskyldende.  
   Det er en fornøjelse at opleve en så 
dygtig og lykkelig lydig hund. 
   Bagefter var der ringtræning og børst-
ning for dem, der havde lyst til  
det.  
   Birthe sagde fra starten om lydighed 
og udstilling, at det var to sider ud af 
samme sag og det har hun jo ganske ret 
i. I udstillingsringen kræves absolut ly-
dighed, omend karakteren er lidt mere  
stillestående: STÅ STILLE, HOLD KÆFT 
OG SE SMUK UD. 

En lydig hund fra Fredericia 

Selvom Poul Erik sagde, at han ikke var til lydig-
hed, var det dog lykkedes ham at få gjort Louis 
meget lydig. 

Jørgen Brieghel i gang med at tage det store grup-
pebillede. 

Dødsfald 
 

En af Italiens mest elskede og værdsatte OES-personligheder er gået 
bort, tabte kampen mod kræft og åndede ud den 9. juni. 
 
Roberto Arcion var næstformand for 
den italienske OES klub 1984 - 1986 og 
formand 1987 - 1989 og var hjernen bag 
det allerførste Euro OES Show, som 
blev afholdt i Italien i 1988. 
 
De fleste af os kender nok kun Roberto 
af navn, men hans visioner for vores 
race og for et samlet europæisk OES 
Forum, det som idag går under 
betegnelsen Euro OES Show, vil altid 
minde os om Roberto. - Tak Roberto. 

 
Æret være Roberto Arcion's minde 

 
Lisa T. Nielsen 
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Årets hunde 2013 - halvvejsresultater 
- til og med Vejen-udstillingen 15. juni. 
Tallet i ( ) henviser til antallet af pointtællende udstillinger. 
For at kunne komme på listen skal hunden have opnået mindst 1 point. 

• ved udstillingsudvalget 

Hvalp: 

1. Danish Delight Seeing is Believing 14 point (2) 

 

Hanner: 
1 Danish Delight Quando Quando 18 point (2) 

2 L’Ausanne Renaissance At Briargait 11 point (2) 

3 Brinkley Rocco 10 point (4) 

4 Rock’s Bob Give Me Five 6 point (1) 

5 Justbecause Aus Dem Elbe-Urstromtal 5 point (1) 

6 Danish Delight Rasmus Rex 5 point (2) 

 

Tæver:  
1 Grizzly Dream Blaze Of Glory 37 point (5) 
2 Azedagi My Secret Adventure 16 point (3) 
3 Danish Delight Presenting a Diva 5 point (2) 
4 Danish Delight Que Sera Sera 5 point (3) 
5 Youandi Jeanne d’Arc 4 point (2) 
6 Danish Delight Quintessa 4 point (2) 
7 Catch Attention Noble Geisha 3 point (1) 
8 Enchant Donna Bella 1 point (1) 

7 Jolly Bears Harley Davidson 4 point (2) 

8 Catch Attention Sgt Pepper 2 point (1) 

9 Shaggy Blue Bobs Eros Ramazzottel 1 point (1) 

Unghund: 
1 Brinkley Rocco 10 point (4) 

2 Rock’s Bob Give Me Five 6 point (1) 

3 Danish Delight Rasmus Rex 5 point (2) 

4 Jolly Bears Harley Davidson 3 point (1) 

5 Catch Attention Sgt. Pepper 2 point (1) 

6 Enchant Donna Bella 1 point (1) 

 

Veteran: 
1 Born To Be Beautiful Austrian Sky 9 point (1) 
2 Sound Solution Funny Girl 3 point (1) 
3 Lykkegården Highlight 2005      2 point (1) 

 

Avlstæve: 
1 Danish Delight Knock-Out 27 point  

  (3 afkom) 

 

Avlshan: 
1 Woody Woodstock Von Den Blue Zottel 27 point 

(3 afkom) 

   

Opdrætter 
1 Danish Delight v/ Birgitte Schjøth 37 point  

(5 hunde) 

Fødsel 
 
Der er den 22. maj født 7 hvalpe: 
  
Han: Blue Berry's One of a Kind, SE 
60659/2011,  
HD-staus A, øjne uden anmærkninger, 
fri for pcd. 
Hun: Great Danish True Fairy Tail, 
S40387/2009, 
HD-status A, øjne uden anmærkinger, fri 

for pcd. 
Opdrætter: Kennel Great Danish v/ Yrsa 
og Flemming Jørgensen, Möllegatan 20, 
26631 Munka Ljungby, Sverige. 
Tlf: 0046-431-430331.  
Mobil: 0704607405 
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• af Lisa Thielfoldt Nielsen, PR-udland 
 
Verdenshundeudstillingen 2013 blev af-
holdt i den spændende by Budapest med 
ca. 18.000 deltagende hunde fra 71 na-
tioner. Og hvis jeg ellers har gjort mine 
undersøgelser ordentlig, så er det første 
gang nogensinde, at en så skøn race 
som Old English Sheepdog gik hen og 
blev BEST IN SHOW på en verdensud-
stilling.  
   Den snart 6 år gamle hanhund fra Un-
garn CH Bottom Shaker My Secret 
gjorde rent bord og fløj rundt i manegen 
med sin handler, alt imens den noget 
målløse ejer Jozsef Koroknai og opdræt-
teren Istvan Szetmar pænt måtte vente 
ude bagved, indtil hele ceremonien var 
overstået.  
   Jeg har fulgt denne hanhund i de sid-
ste 4 år, både her i Europa samt i USA, 
og jeg kan kun sige, at hele teamet om-
kring denne hund, ”Jimmy”, har arbejdet 
længe, meget og hårdt for at nå, hvor 
de er i dag. En flot præstation, en cado 
til opdrætter, ejer, handler og frisør og 
en nydelig repræsentant for vores race. 
   Vores race blev dømt af Mrs. Barbka 
Novak, Slovenien, som desværre kun 
havde 27 hunde, en rekord lav tilmel-
ding på et så prestigefyldt show. 
   For den ungarnske kennelklub blev 
optakten til årets verdensudstilling lidt 
mere end spændende, da en konflikt 
mellem regeringen og kennelklubben 
bragte hele arrangementet i fare. Men 
alt faldt på plads, og arrangementet blev 
afviklet for mange over al forventning. 
På billedet af de ”stramme” herrer ses 
bl.a. landets finansminister, som deltog i 
prisoverrækkelsen.  
   Rusland deltog med mere end 3000 
hunde og var dermed det størst repræ-
senterede, tilrejsende land og de tog da 
også med sig en stor portion titler, ro-
setter og pokaler. Danmark klarede sig 
rigtig godt også i år med en del gruppe-
placeringer samt var med i finalerne i 
juniorhandling.  
   Men hvad er det egentlig, der driver 
så mange mennesker ud på en folkevan-
dring på kryds og tværs af Europa af 

sted til en verdensudstilling eller til en 
hundeudstilling i det hele taget? Roset-
ter, blikpokaler eller titler? Spænding, 
adrenalin, konkurrence samt higen efter 
succes? Jeg er sikker på en psykolog 
kunne give et mere fyldestgørende svar, 
men spørger du mig, så tror jeg, det er 
en blanding af det hele plus det sociale.  
I Norsk Kennel Klubs medlemsblad læste 
jeg en fornøjelig og samtidig seriøs arti-
kel, skrevet af Anne L. Buvik, relateret 
til den nyligt afholdte verdensudstilling. 
Den vil jeg gerne dele med jer og hun 
skriver bl.a.: 
   ”For en, som kommer fra Norge, hvor 
dyrevelfærden er vigtigere end en hvil-
ken som helst konkurrence, bliver det 
etisk problematisk, når man ser de 
hundredvis af ørekuperede hunde vrimle 
rundt på en sådan udstilling. Det er også 
med en vis ”bismag”, man ser 
”babyfinalerne”, hvor der vises hvalpe 
mellem 3 og 6 måneder gamle, i så stø-
jende og skræmmende omgivelser, hvil-
ket en del dog også bar præg af. Er det 
virkelig nødvendigt? Det er også meget 
tankevækkende, at den vindende hvalp 
var fløjet ind til Budapest fra USA!! Lad 
dog hvalpen være hvalp og så vente lidt 
med at flyve verden rundt og erobre ro-
setter.” 

Mine varmeste sommerhilsener  
til jer alle,  

Lisa Thielfoldt Nielsen 
 
PS. Det pragtfulde billede er givet til vo-
res klub af Mr. Alex S. Sze’kelyhidi, som 
var officiel fotograf ved verdensudstillin-
gen. That’s what friends are for!! 

Verdenshundeudstillingen 2013 
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• tekst: Marianne og Robert Jessen 
• fotos: Christian Holst 
 
Klubbens årlige weekendtur gik den 21. 
– 23. juni igen i år til Bøsøre Strand Fe-
riepark, hvor vi boede i deres hyggelige 
hytter. Nogle af os var endda så heldige, 
at der nu var var bad i hytterne, så det 
var ren luksus. 
   Vi ser altid frem til at mødes her med 
både gamle og nye hundevenner, og vi 
vil bestemt opfordre andre til også at 
deltage i denne årligt tilbagevendende 
begivenhed. 
   Dorthe og Tonni havde som altid for-
beredt en dejlig weekend for os alle. Og 
de skulle i år holde styr på en gruppe 
bestående af 22 skønne hunde og 19 
mennesker. 
   Som vanligt samledes vi på pladsen 
sidst på eftermiddagen, og da vi alle var 

nået frem ved 19-tiden, spiste vi vores 
medbragte mad, inden det blev tid at 
fejre en 70 års fødselar. Og ja, her hav-
de Dorthe også lige sørget for en dejlig 
kage, og vi havde alle en hyggelig aften.  
   Efter et dejligt, fælles morgenbord lør-
dag gik turen til Fruens Bøge, hvor vi 
spiste æggekage på Carlslund Kro. Her 
blev vi alle beværtet på bedste vis af 
søde og meget opmærksomme tjenere, 
der også sørgede for, at hundene fik 
vand. Kroen er et meget populært spise-
sted, der er bl.a. er kendt for deres gode 
æggekage. Men heldigvis havde de 
plads til os udendørs, så hundene kunne 
være med. 
   Bagefter nød vi det smukke område 
ned til Odense Å, indtil vi kunne gå om-
bord på en båd fra Odense Å Sejlads, 
som Tonni havde arrangeret, at vi havde 
helt for os selv. Sejlturen på åen var en  

Dejlig OES weekend i Bøsøre 



smuk og dejlig oplevelse, som hundene 
også nød.  
   Hjemme på pladsen igen var det tid til 
at få tændt op i den store grill. Imens 
blev der hygget, snakket og spillet kon-
gespil. Hyggelige timer, hvor vi bare ny-
der at være sammen. 
   Aftensmaden blev nydt og luften var – 
som altid – fyldt med snak og godmodi-
ge drillerier. Der kom igen kaffe og kage 
på bordet, - og ja, det blev sent, inden 
vi alle fandt tilbage til vores respektive 
hytter.  
   Søndag morgen samledes vi igen til 
fælles morgenbord, inden vi skulle i 
gang med pakning og rengøring af hyt-
terne, som vi skulle forlade kl. 11.00. 

   Så var det tid til at sige farvel og tak 
for en skøn weekend og på gensyn næ-
ste år.  
   Kære Dorthe og Tonni, vi vil gerne si-
ge jer tusind tak for det store arbejde, 
som I begge gør for, at vi alle kan have 
denne fantastiske, dejlige weekend sam-
men med hinanden og vores dejlige 
hunde. 
   For vores vedkommende deltager vi 
ikke i ret mange arrangementer og slet 
ikke i udstillinger. Så for os er denne 
weekend af enorm betydning og den 
egentlige årsag til, at vi er medlemmer 
af klubben.  
Mange hilsner og tak for denne gang fra 

Nina, Robert og Marianne  
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Efterårstur på Falster 
 

søndag den 6. oktober kl. 13 
 

 
 

Foto: Hanne Isaksen 

I år er efterårsturen på Falster henlagt til Nordfalster, 
nærmere bestemt Hannenov Skoven/Borremosen. 

 
 
 

 
Det er et stort naturområde med skov, mose, sø og engarealer med 200-
300 år gamle egetræer.  
 
Der findes et voldsystem tilbage fra 1158, og i  en anden del af skoven er 
der fortidsminder.  
 
Midt i skoven er et indhegnet område indrettet til hundeskov, så vi har og-
så mulighed for at slippe hundene løs. 
 
Vi slutter turen af med kaffe/te og lidt spiseligt. Forhåbentlig er vejret så 
godt, at vi kan nyde kaffen i skoven, ellers finder vi på en Plan B. 
 
Af hensyn til planlægning af arrangementet er tilmelding nødvendig senest 
fredag den 4. oktober. 
 
Tilmelding og nærmere oplysning om nøjagtigt mødested fås hos: 
 

 
 
 
 

Lokalrepræsentant  
Birthe Brolykke 

 

tlf. 5444 7343 
email shagarag@post4.tele.dk 

 
 
 
 
 

 
Fortsat god eftersommer og vel mødt på 

Nordfalster den 6. oktober. 
 

Birthe Brolykke 
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Indbydelse til børsteaftener 
 

 

 

Vi har været så heldige, at vi må leje en 
spejderhytte i Herlev, så vi kan genopta-
ge børsteaftenerne. 
 
Derfor håber vi, at I har lyst og mulighed 
for at komme: 
 

onsdag den 23. oktober  
 

og/eller  
 

onsdag den 20. november 

Vi starter begge dage kl.18, men kan du først nå 
det senere er det helt ok. 
 
Ved fælles hjælp får vi styr på filtre, negle, tænder 
og ører på vores hunde. 
 
Udover hunden må I gerne tage evt. børstebord 
og børster med. 
 
Vi sørger for kaffe/the samt lidt spiseligt (brød og 
pålæg) og opkræver 25 kr. pr. person. 
 

Adressen er: 
KFUM Spejderne Sct. Bernhard Gruppe 
Tvedvangen 202 
2730 Herlev 
 
Af hensyn til indkøb skal I tilmelde senest 2 dage før 
arrangementet til en af undertegnede. Der aflyses ved 
manglende tilmeldinger. 
 

De bedste hilsener og på gensyn! 
 

 
Dorthe Madsen                      Birte Fromberg 
40 41 54 47                          46 76 93 06 
dorthe-ole.madsen@privat.dk      birte.fromberg@icloud.com 
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Dato Aktivitet Dommer Bemærkninger 

24. august DKK udstilling i Varde Ricky Lochs-Romans, NL se DKK's hjemmeside 

1. september  deadline for  
oktobernummeret 

 kontakt Anne Tinning 

14. september Hundens Dag i Tivoli  se juninummeret side 35 
eller hjemmesiden 

22. september DKK udstilling i Ballerup Jochen H. Eberhardt, D se DKK's hjemmeside 

6. oktober tur på Falster  se side 10 

23. oktober Børsteaften i Herlev  se side 11 

1. november deadline for  
decembernummeret 

 kontakt Anne Tinning 

3. + 4. november DKK udstilling i Herning Norman Deschuymere, B 
Rita Kadike-Skandina, LV 

se DKK's hjemmeside 

2. december OES Klubbens juleshow  info senere 

28. september DSS Landskonkurrence  se juninummeret side 36 
eller hjemmesiden 

31. august National OES Dag i Skagen, 
Fredericia og Roskilde 

 se juninummeret side 34 
eller hjemmesiden 

7. september Strategiseminar  se hjemmesiden 

20 november Børsteaften i Herlev  se side 11 

Sol... 

sommer... - og strand! 

Alle ønskes  
en god sensommer! 
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