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Mens vi venter på sommervarmen
- nyder vore hunde den behagelige temperatur
•

af Anne Tinning, redaktør

INDHOLD

I medieverdenen omtales sommerperioden ofte som agurketid, fordi der er en
vis sløvhed i nyhedsstrømmen. Og er
der intet reelt nyhedsstof, kan man jo
altid skrive om vejret.
De danske vejrguder kan næppe have
undgået at lægge mærke til, at de har
fået rigtig megen mindre pæn omtale
denne sommer. Derfor vi skal skåne
dem for også at blive hængt ud her i nyhedsbrevet. For vores langpelsede hunde har trods alt nydt, at temperaturen
ikke har stået på hedebølge.
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I dejlig forårssol med en let brise havde
udstillingsudvalget dækket festligt op til
årets store specialudstilling, hvortil den
højt estimerede engelske specialdommer, Barrie Croft var inviteret til at
dømme de 32 smukke, tilmeldte hunde.
Samme dag havde man også mulighed for at få sin hund bedømt af den
danske all-round dommer Birte Scheel.
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I mange år har der været tradition for,
at DKK’s kreds 1 afvikler Bakkeskue på
Kr. Himmelfarts Dag. Mange bruger dette hyggelige og uformelle skue til at
vænne deres hund til at blive udstillet.
I år blev dette års Bakke-vinder en
Old English Sheepdog. En uvurderlig PR
for racen.

Ligesom tidligere var der massiv tilslutning til lydighedsudvalgets Store Lydighedsdag sidst i juni. Men desværre var
der heller ikke i år stor tilslutning af
Old English Sheepdog. Faktisk deltog
kun en enkelt OES. Så her var PRværdien for racen så som så. Selv vejrguderne var tilsyneladende utilfreds
hermed. For det stort anlagte arrangement var i løbet af dagen ved at drukne i regn. Og sådan plejer det jo normalt ikke at være, hvis der er mange
OES’er tilstede.

Ved den store hundedag på Valdemar
Slot gjorde de syv fremmødte OES’er
også fin og synlig PR for racen.
Stor opmærksomhed og dermed god PR
vakte det også, da deltagerne på dette
års OES-weekend indtog Svendborgs
gader sammen med et dusin skønne
OES’er.

Rigtig god sensommer!
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Sommerfest og Specialudstilling
•

af Lisa T. Nielsen, udstillingsudvalget

Den 21. maj var en strålende mild solskinsdag og Lyngby Stadion stod klar til
at modtage de 32 tilmeldte hunde og
alle deres mennesker fra Danmark, Norge og Sverige! Sommerfest og Specialudstilling stod skrevet på lystavlen og
for første gang i klubbens mangeårige
historie afholdt som en dobbeltudstilling,
og med selskab af Bearded Collie og
Border Collie Klubben.
Racens specialdommer, Mr. Barrie
Croft, kennel Malcro, var fløjet ind fra
England og nød at dømme alle fremmødte hunde og skrev efterfølgende:

Den flotte velkomsstand. - Foto: Anne Tinning.

Eftermiddagens dommer Birte Scheel
kom fra Nordsjælland og nød, som hun
sagde, den udsøgte service og den dejlige stemning både blandt hunde og mennesker.
Dagen sluttede med en fælleskonkurrence for alle tre racers vindere på begge udstillinger, og her fandt vores to
dommere tre af deres vindere blandt
vores race:
Best In Show (BIS): Brinkley Will I Am.
Best in Show Junior: Danish Delight Yasmina.
Best In Show Baby: Ragtales Keen On
Candy.
Der blev til alle serveret en dejlig frokost ”i det grønne”. Jan og Maria havde
sponsoreret kolde øl og vand til alle, og
en ny champion, en ny klubjunior champion samt en ny klubveteran champion
så dagens lys på netop denne dejlige
søndag. Endnu engang hjertelig tillykke!
Tak til jer, som gav gaver, sponsorater og en hjælpende hånd!
Husk altid, at når du tilmelder dig en
udstilling, så bekræfter du samtidig, at
du har læst, forstået og accepteret
DKK’s udstillingsregler. Disse bliver som
regel opdateret og/eller småjusteret
hvert eneste år, og er du i tvivl om noget, så kontakt DKK.
Udstillingsudvalget siger samtidig farvel og tak til Ada Bentivenga, som med
denne udstilling forlader udvalget efter
flere års virke.

En sand glæde for mig atter at blive inviteret tilbage til Danmark for at dømme 32 deltagende hunde, som jeg fik fortalt
var det højeste antal OES’er i over 15 år. Mange tak fordi I
kom!
Jeg havde to meget kompetente ringsekretærer og den
store udendørsring gav alle de bedste muligheder for at vise
deres hunds bevægelser.
Da alle hunde allerede har fået min skriftlige kritik, vil jeg
blot her give min overordnede mening om jeres hunde.
Som de fleste steder i Europa er skuldre og front områder,
der kan forbedres, nogle lidt for stejle skuldre, få med lidt for
små tænder og andre ikke kompakte nok og uden det for
racen typiske firkantede ”cobby”-udseende, og som gør vores
race til den arbejdshund, den oprindelig var skabt til. Det
drejer sig overhovedet ikke kun om pelsmængde, stjernestøv
eller præsentation, og jeg er ikke en fejlfinder, ingen hund er
fejlfri, men hunden skal ligge så tæt op ad racens standard
som overhovedet muligt, og pels, aftegninger og præsentation er kun glasuren på kagen!
Min BIR hund stod i fuld flor på dagen med sunde bevægelser, og det var en overraskelse efterfølgende at læse, at selv
samme hund var opdrættet i England.
Min bedste tæve var en vel sammensat tæve med korrekt
pels, og min 2. bedste åbne tæve havde ikke for meget pels,
men af den helt rigtige struktur og my boy could she move.
Min vinder af den åbne hanklasse – og som åbenbart blev
champion på dagen – kunne man let overse, indtil man fik rørt
ved hunden, og jo mere jeg rørte og kiggede på hunden, jo
mere tiltalte han mig og med de helt korrekte bevægelser og
præcis, hvad jeg var ude efter. En sund og reel OES kort og
godt.
Vinderen af juniorklasse tæver var lige til at tage med hjem
og havde dagens absolut bedste skulderplacering og hals, og
hendes bevægelser vil stå for mig som et lysende eksempel
på helt og aldeles korrekte bevægelser. Hun har en strålende
fremtid foran sig.
Jeg var helt skudt i de to babyer samt vinderen af veteranklassen, en stærk og feminin tæve med kraftige bagbensbevægelser og en korrekt type.
Der var flere andre hunde, som virkelig tiltalte mig og jeg
nød til fulde denne udstilling. Lisa Nielsen er jo en sand showmaster og havde lavet en gennemført og ned til hver eneste
detalje, perfekt udstilling! Tak alle sammen.
Barrie N. Croft

Kærlige hilsener
og en rigtig dejlig sommer til jer alle
fra udstillingsudvalget
Birthe Brolykke
Jan & Maria Jacobsen
Lisa Thielfoldt Nielsen
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Fotos: Anne Tinning

Udstillingsresultater fra specialudstillingen og fællesudstillingen i Lyngby 21. maj
• Lisa T. Nielsen, udstillingsudvalget

Hvalpe klasse tæver
My Beautiful Butterfly Kisses
(Brinkley Will I Am > Danish Delight Quintessa)
Ejer & opdrætter: Dorthe Madsen
1 = SL 1v Bedste hvalp
2 = SL 1v BIM hvalp

Dommer ved specialudstilling: Barrie Croft (Malcro Kennel),
England
Dommer ved fællesudstilling: Birte Scheel, Danmark
26 hunde + 6 baby/hvalpe på begge udstillinger
1 = Resultat for specialudstillingen
2 = Resultat for fællesudstillingen
Babyklasse hanner
Ragtales Kind Of Special
(Zottels Fly Me To The Moon > Zottels Coco Chanel)
Ejer: Anette Lind Bentsen & Kurt Eilertsen
Opdrætter: Åsa Eriksson, S
1 = SL 1v BIM baby
2 = SL 1v Bedste baby
Babyklasse tæver
Ragtales Keen On Candy
(Zottels Fly Me To The Moon > Zottels Coco Chanel)
Ejer & opdrætter: Åsa Eriksson, S
1 = SL 1v Bedste baby
2 = SL 1v BIM baby

Udstillingens to bedste hvalpe: My Beautiful Butterfly Kisses og My
Beautiful Bad Boy. - Foto: Lisa T. Nielsen.

Junior klasse hanner
Vegas aus dem Rotmaintal
(Silvery Bear Göd Wide Boy > Klara aus dem Rotmaintal)
Ejer: Susanne Brix Aaby
Opdrætter: Heike Bilsheim, D
1 = EX 1v CK 3BHK R-Cert
2 = EX 1v CK 4BHK
Beautiful Littledog Bodyguard
(Danish Delight Rasmus Rex > Danish Delight Que Sera Sera)
Ejer: Ivan & Bettina Mikkelsen
Opdrætter: Maria M. Jakobsen
1 = EX 2v
2 = EX 3v

Udstillingens to babyer: Ragtales Keen On Candy og Ragtales
Kind Of Special. - Foto: Lisa T. Nielsen.

Mitch du Clos de la Lizandiere
(Niedersachsen’s Pride Highness Sir H. > Griland Palmary)
Ejer: Jens Jørgen & Janne Damberg
Opdrætter: Brigitte Francart, F
1 = EX 3v
2 = EX 2v

Hvalpe klasse hanner
My Beautiful Bad Boy
(Brinkley Will I Am > Danish Delight Quintessa)
Ejer & opdrætter: Dorthe Madsen
1 = SL 1v BIM hvalp
2 = SL 1v Bedste hvalp

Mellem klasse hanner
Zottels Fly Me To The Moon
(Eldorado a.d. Elbe Urstromtal > Zottels Zquisitely Made)
Opdrætter & ejer: Christina Bailey, GB
1 = EX 1v
2 = EX 1v CK 1BHK CERT BIR

My Beautiful Believe In It
(Brinkley Will I Am > Danish Delight Quintessa)
Ejer: Ulla Rosendahl
Opdrætter: Dorthe Madsen
1 = SL 2v
2 = SL 3v

Åben klasse hanner
Beautiful Littledog Alphas
(Aryakas Megaklis > Danish Delight Que Sera Sera)
Ejer: Jens Jørgen & Janne Damberg
Opdrætter: Maria M. Jakobsen
1 = EX 1V CK 2BHK CERT
Ny dansk champion - hip hip hurra
2 = EX 4v

My Beautiful Bachelor Boy
(Brinkley Will I Am > Danish Delight Quintessa)
Ejer: Tina Piora & Per Alkestrup
Opdrætter: Dorthe Madsen
1 = SL 3v
2 = SL 2v

Danish Delight Viceroy
(Aryakas Megaklis > Danish Delight Perfect Timing)
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Fotos: Anne Tinning
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Ejer: M.Thorup Pedersen, B.Schjøth, B.Jørgensen
Opdrætter: Birgitte Schjøth
1 = EX 2v CK
2 = EX 2v CK 3BHK

Ejer & opdrætter: Anette Englykke
1 = EX 1v CK 1BTK BIM
2 = EX 1v CK 3BTK R-Cert
My Beautiful Aurora I’m
(Sound Solution Ground Control > Danish Delight Quintessa)
Ejer: Eva Lindsten, S
Opdrætter: Dorthe Madsen
1 = EX 2v CK 3BTK R-Cert
2 = EX 2v CK

My Beautiful Albertino the First
(Sound Solution Ground Control > Danish Delight Quintessa)
Ejer: Kurt Eilertsen
Opdrætter: Dorthe Madsen
1 = EX 3v
2 = VG

My Beautiful Amanda Girl
(Sound Solution Ground Control > Danish Delight Quintessa)
Ejet & opdrættet af: Dorthe Madsen
1 = EX 3v CK
2 = EX 4v

Beautiful Littledog A Lot Like Love
(Aryakas Megaklis > Danish Delight Que Sera Sera)
Ejer: Ivan & Bettina Mikkelsen
Opdrætter: Maria M. Jakobsen
1 = EX 4v
2 = EX 2v CK 3BHK R-Cert

Beautiful Littledog Avatar
(Aryakas Megaklis > Danish Delight Quintessa)
Ejer & opdrætter: Maria M. Jakobsen
1 = EX 4v
2 = EX 3v

Jolly Bears Just Like First Class
(Jolly Bears First Class > Youandi Jeanne D’arc)
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen & Ada Bentivenga
Opdrætter: Lis Thorup Hansen & H.O. Pedersen
1 = EX
2 = EX 3v

Jolly Bears Jump Ahead
(Jolly Bears First Class > Youandi Jeanne D’arc)
Ejer: Poul Melbye & Charlotte Uhrback
Opdrætter: Lis Thorup Hansen & H.O. Pedersen
1 = EX
2 = EX

Championklasse hanhund
Brinkley Will I Am
(Blueshire’s I Am Canadian with Brinkley > Bringley Sheza
Amazing)
Ejer: Dortemarie & Torben Nielsen
Opdrætter: Pam Tomes, GB
1 = EX 1v CK 1BHK BIR Klubchampion certifikat
2 = EX 3v

Champion klasse tæver
Grizzly Dream Can’t Stop Loving You
(Sweet Expression’s Meet & Greet > Grizzly Dream Blaze Of
Glory)
Ejer: Inge Smedemark Jørgensen
Opdrætter: Anette Englykke
1 = EX 1v CK Klubchampion certifikat
2 = EX 2v CK

Aryakas Megaklis
(Zottels No Biz Like Showbiz > Rollingview Aryakas Electra)
Ejer: Anne Iris Jenssveen, N
Opdrætter: Nikolas Kanales, GR
1 = EX 2v CK 4BHK
2 = EX 1v CK

Jolly Bears Golden Girl
(Jolly Bears Cassius Clay > Bim-Bom-Bam Hay-Tormenta)
Ejer: Henry Høitbjerg
Opdrætter: Lis Thorup Hansen & H.O. Pedersen
1 = EX 2v CK
2 = EX 1v CK 4BTK Klubchampion certifikat

Danish Delight Strikes Back
(Dizzny’s Stefanos Athanasiadis > Danish Delight Knock-Out)
Ejet af: Birthe Brolykke
Opdrætter: Birgitte Schjøth
1 = EX 3v CK
2 = EX 2v CK Klubchampion certifikat

Veteranklasse tæver
Enchant Ashley Beautiful Girl
(Aryakas Cosmo Junior > Enchant X-Piece of Luck)
Ejer: Christa & Poul Stensig
Opdrætter: Eleonore Singer, A
1 = EX 1v CK 4BTK Bedste veteran Klubveteran certifikat
2 = EX 1v CK 4BTK Bedste veteran
Ny Klubveteran champion

Junior klasse tæver
Danish Delight Yasmina
(One Oneiro dei Nobilpazzi > Danish Delight Rigmor Regina)
Ejer & opdrætter: Birgitte Schjøth
1 = EX 1v CK 2BTK
Ny Klubjunior champion
2 = EX 1V CK 1BTK CERT BIM

Danish Delight Mary Go Round
(Eldorado a.d. Elbe Urstromtal > Zottels Got To Be You)
Ejer & opdrætter: Birgitte Schjøth
1 = EX 2v CK
2 = EX 2v CK

Beautiful Littledog Bourne Legacy
(Danish Delight Rasmus Rex > Danish Delight Que Sera Sera)
Ejer og opdrætter: Maria M. Jakobsen
1 = EX 2v CK
2 = EX 2v

Youandi Jeanne D’arc
(Youandi Antaeus > Youandi Moet & Chandon)
Ejer: Lis Thorup Hansen & H.O. Pedersen
Opdrætter: Inge van Engelen, NL
1 = EX 3v
2 = EX 3v

Åben klasse tæver
Grizzly Dream Count On Me
(Sweet Expression’s Meet and Greet > Grizzly Dream Blaze Of
Glory)
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Opdrætsklasse
Beautiful Littledog v/Maria Matzen Jakobsen
1 = HP ÆRESPRÆMIE
2 = HP ÆRESPRÆMIE

Barrie Croft med specialudstillingens BIR og BIM: Brinkley Will I Am og Grizzly Dream Count On Me. - De smukke laurbærkranse var
kreeret og doneret af Birthe Brolykke. - Foto: Anne Tinning.

Birte Scheel med fællesudstillingens BIR og BIM: Zottels Fly Me To The Moon og Danish Delight Yasmina . - Foto: Anne Tinning.
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En herlig dag på Dyrehavsbakken
•

af Janne Wind Damberg

Traditionen tro afholdt DKK kreds 1 Bakkeskue Kristi himmelfartsdag. Vi havde
tilmeldt både Tjecko og Mickey, fordi det
lød som om, det kunne blive en festlig
dag og en god måde for os at få Mickey
lidt ud blandt mange mennesker og så
han kunne opleve noget helt nyt og andet, end han er vant til.
Vi var så heldige, at vejret var fantastisk også denne dag og ankom glade og
forventningsfulde på Bakken kl. ca. 8.30
om morgenen.
Da vi kom op til ring 5, hvor vi skulle
være hele dagen, var der allerede en
del, som var kommet. Æv æv, de bedste
pladser var selvfølgelig optaget inde i
skyggen under det store flotte bøgetræ,
men vi forsøgte at stille børstebordet op
så langt inde, som vi nu kunne komme
til skyggen. Bag os var der en trappe
ned og vi ville jo også gerne give alle de
interesserede mennesker mulighed for
at komme op og stå langs med ringen,
så de kunne se noget. Men åbenbart
gælder det blot om at fylde så meget
som muligt, så andre ikke kan være der
og skælde ud, hvis man kommer for tæt
på deres område, hvor de har vogne
med hunde i, borde til kaffe, mad mm.

og deres børsteborde og øvrige pakkenelliker.
Hmmm…. Måske er vi forvente med at
alle folk i vores klub er så venlige,
hjælpsomme og betænksomme, at det
overrasker os endnu mere, når vi kommer ud i den virkelige verden, hvor vi
både hører og ser, hvordan der tales,
råbes og behandler andre mennesker og
for den sag også dyr.
Kulturchok tror jeg, at jeg må kalde
det.
Vi blev derfor nok ekstra glade, da vi
så kendte ansigter fra OES-klubben. Både de, som kom som udstillere og som
besøgende. Juhu ”piger”. Hvor var det
dejligt!!!
Vi havde besluttet hjemmefra, at vores datter Anne Cathrine skulle udstille
Mickey for at prøve det og at Jens Jørgen, som vanlig skulle løbe med Tjecko.
Ti-hi, Mickey kunne slet ikke finde ud
af at bevæge sig, når hans ”far” ikke løb
sammen med ham og havde kun travlt
med at finde ud af, hvor Jens Jørgen og
Tjecko stod henne. Ja, det endte jo ikke
så godt, men al begyndelse er svær og
man skal jo begynde et sted. Anne
Cathrine gjorde virkelig alt, hvad hun
kunne for at få Mickeys opmærksomhed,
men det var ikke godt nok. Det rakte til
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et blåt bånd og en kuglepen med DKK
logo på.
Anderledes gik det rigtig godt med
Tjecko, som var inde bagefter. For god
ordens skyld meddelte Jens Jørgen dommeren, at Tjecko lige var blevet champion, men ikke forventede, at det ændrede i noget. Der blev rettet lidt i papirerne med kuglepen og Tjecko vandt sin
klasse. Uha da - nu skulle han op mod
alle de øvrige champions!!
Første sortering gik i gang og Tjecko
blev stående, så var der fire hunde tilbage. Dommeren gik frem og tilbage og
kiggede stort set ikke på Tjecko. Hvad
betød det mon?
Vinder af Bakkeskue 2017: Danish Delight Yasmina.

Dommeren begyndte med den hund,
som blev nr. 4, så nr. 3, Tjecko stod der
stadig og ventede og så blev hånden
rakt frem mod Jens Jørgen: De vandt! –
Bakkens bedste champion endte med at
køre med hjem sammen med os. Hvor
var det dog fantastisk.
Det endte med at være en skøn dag i
super selskab og Birgitte Schjøth og den
helt store charmetrold Yasmina vandt
også deres klasse, blev bedst i racen og
Bedst i Show.
Sikke en herlig dag og jeg synes bestemt godt, at vi kan være tilfredse med
vores hunde, vores klub og alle de dejlige mennesker, som kom og støttede os
og hjalp os.
Tak for en dejlig dag!

Orientering fra pokaludvalget
• ved Lisa Thielfoldt Nielsen
To pokaler udløb ved udgangen af 2016 og blev in absentia afleveret deres retsmæssige ejere til evigt minde og efter 10 års vandring.

Bedst i Modsat køn (BIM) på OES Klubbens Specialshow
blev vundet af Blue Berry’s Little Miss Snowflake, ejet af Lis
Kristensen og opdrættet af Birte Fromberg & Jørgen Brieghel.

Best i Racen (BIR) på OES Klubbens Specialshow
blev vundet af Sound Solution Ground Control og
hans to opdrættere og ejere Dortemarie & Torben
Nielsen.

Begge hunde nyder nu deres otium på Sjælland sammen med deres ejere, og her fra pokaludvalget skal der lyde et stort varmt HIP HIP
HURRA og må de to nye vandrepræmier give nye såvel som ”gamle” udstillere en dejlig lyst til at vise deres hunde frem.
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Årets hunde 2017 - halvvejsresultater pr. 30. juni
- Tallet i ( ) henviser til antallet af pointtællende udstillinger.
• ved Lisa Thielfoldt Nielsen
Baby:

Hanner:

Ragtales Kind Of Special (h)

148 point (6)

Brinkley Will I Am

356 point (8)

Ragtales Keen On Candy (t)

48 point (2)

Vegas aus dem Rotmaintal

205 point (8)

My Beautiful Butterfly Kisses (t)

46 point (2)

Beautiful Littledog A Lot Like Love

196 point (8)

Beautiful Littledog Bodyguard

148 point (8)

Danish Delight Strikes Back

145 point (8)

Hvalp:
My Beautiful Butterfly Kisses (t)

98 point (4)

Jolly Bears Just Like First Class

138 point (7)

Danish Delight Yasmina (t)

75 point (3)

Danish Delight Viceroy

129 point (5)

My Beautiful Bad Boy (h)

48 point (2)

My Beautiful Albertino the First

104 point (7)

Danish Delight Ypsilon (h)

25 point (1)

Beautiful Littledog Alphas

102 point (4)

My Beautiful Believe In It (h)

25 point (2)

Grizzly Dream Complicated Heart

74 point (2)

My Beautiful Bachelor Boy (h)

18 point (2)

Mitch du Clos de la Lizandiere

69 point (5)

Danish Delight Ypsilon

11 point (1)

Unghund (9-24 mdr. - junior- og mellemklasse)
Vegas aus dem Rotmaintal (h)

205 point (8)

Tæver:

Beautiful Littledog Bodyguard (h)

148 point (8)

Grizzly Dream Count On Me

239 point (8)

Danish Delight Yasmina (t)

112 point (3)

Grizzly Dream Blaze of Glory

146 point (4)

Jolly Bears Just Like First Class (h)

41 point (1)

My Beautiful Amanda Girl

145 point (7)

Beautiful Littledog Bourne Legacy (t)

95 point (5)

Danish Delight Yasmina

112 point (3)

Mitch du Clos de la Lizandiere (h)

69 point (5)

Beautiful Littledog Bourne Legacy

95 point (5)

Danish Delight Viceroy (h)

62 point (2)

Enchant Donna Bella

85 point (2)

Danish Delight Ypsilon (h)

11 point (1)

Grizzly Dream Can’t Stop Loving You

79 point (5)

Danish Delight Mary Go Round

72 point (2)

My Beautiful Aurora I’m

72 point (4)

Veteran
Danish Delight Mary Go Round (t)

269 point (6)

Beautiful Littledog Avatar

55 point (4)

Enchant Ashley Beautiful Girl (t)

150 point (3)

Enchant Ashley Beautiful Girl

54 point (2)

Jolly Bears Golden Girl

45 point (2)

Barkshire’s American Style

37 point (3)

Jolly Bears Jump Ahead

20 point (2)

Youandi Jeanne D’arc (t)

24 point (2)

Opdrætter:
Maria M. Jacobsen, Beautiful Littledog

596 point
(5 afkom)

Anette Englykke, Grizzly Dream

538 point
(4 afkom)

Danish Delight Que Sera Sera

Birgitte Schjøth, Danish Delight

474 point
(5 afkom)

Grizzly Dream Blaze of Glory

392 point (3 afkom)

Danish Delight Quintessa

321 point (3 afkom)

Dorthe Madsen, My Beautiful

321 point
(3 afkom)

Lis Thorup & H.O.Pedersen, Jolly Bear

203 point
(3 afkom)

Avlstæve:
596 point (5 afkom)

Avlshan:
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Aryakas Megakliss

353 point (3 afkom)

Sound Solution Ground Control

321 point (3 afkom)

Lilleskov Slot’s Hundedage
- på Valdemar Slot den 4. juni
• tekst: Claus Gaarde-Nielsen
• fotos: Einar Falch, Erling Rosendahl

Ziva med Jette og Marie
Sizou med Ulla og Erling
Nanna med Bodil og Einer
Shaggy med Birthe
Daphne, Micro, MJ med Ada og Claus
Efter Lilleskov Slot’s store succes sidste
år var Hundedagene denne gang placeret i de skønne omgivelser på Valdemar
Slot.
OES Klubben havde fået den fornemme placering ved siden af store ring,
hvor klubbens flotte stand kunne få fuld
opmærksomhed.
Normalt er en sådan placering en dyr
affære. På samme måde som sidste år,
stillede klubben med to dommere til
konkurrencerne ringtræning, barn og
hund, hund mod hund, parklassen samt
trick-konkurrencen. Dette gjorde at
stand prisen var gratis.
Yderligere fik OES Klubben også 30
minutter i store ring til at vise racen
frem.
Vi lavede en parade af de fremmødte
OES’ere for at vise mangfoldigheden i
vores race. Der blev speaket af Ada.
Vi lavede en fremvisning af MJ og
Daphne, der skulle vise, hvordan to OES
kan arbejde side om side og tage tre
spring sammen. Daphne syntes dog, det
var nemmere og hurtigere at løbe udenom springene og direkte op til mig, medens MJ tog alle springene til stor latter
fra tilskuerne. Næste gang lykkedes det
helt fint at få dem til at tage springene
sammen. Der er pt. kun OES’er, der optræder med dette nummer.
Micro viste, hvordan man, selvom de
10 år er rundet, stadigvæk kan sendes
ud og tage forskellige spring med overliggeren på jorden.

Klubbens store engagement i Tryg
fondens besøgshunde og Micro’s arbejde
sammen med børn med autisme blev
også omtalt.
Næste store nummer var Ziva, som
kan regne tal sammen. Publikum gav et
regnestykke og Ziva gøede det korrekte
antal svar hver eneste gang. Der blev
både lagt tal sammen, trukket fra og
ganget og Ziva havde regnet den ud.
Stor jubel (og undren) blandt tilskuerne.
Den havde tilskuerne ikke set komme.
Ziva viste også, hvordan man runderer blandt publikum. Alle var nu overbeviste om, at en OES kan rigtig mange
ting og er en alsidig race.
Dette gav udslag i, at en foderhovedsponsor fortalte mig, at den opvisning
som OES Klubben havde stået for, var
simpelthen fantastisk. De havde tidligere
desværre oplevet OES som en race, der
ikke rigtigt kunne noget, baseret på
nogle oplevelser, de havde haft. De var
nu vendt 180 grader i deres opfattelse
og syntes, det var utroligt, så meget,
racen kan og hvor lydige de var samt
hvor ualmindelig rolige de var.
Alle hundene gik stille og roligt rundt
blandt hinanden. Micro lå på sit tæppe
udenfor og ventede bare på at blive
klappet. Hanner gik sammen med tæver
uden problemer. Det blev bemærket og
noget, vi alle kan være stolte af.
- Glædeligt var det også at høre denne
hovedsponsor fortælle alle om det, de
havde oplevet med OES’erne. En fantastisk oplevelse.
Personligt er jeg bare så glad for, at vi
har slettet en dårlig oplevelse hos nogen
og erstattet det med det, der blev vist
på Valdemar Slot.
Af hjertet tak til alle dem, der var med
til Valdemar Slot.
Måske var dette starten til et OES
Show Team?
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Euro OES Show 2017 i Tjekkiet

•

Dette års Danish Dynamite Team. Fra venstre Susanne, Michael, Ivan, Anette, Niels, Bettina, Lisa, Ole, Dorthe, Dorthemarie og Torben samt hundene: Vegas, Cato, Hercules, Lille
Bjørn, Zalza, Ida, Bertha, Amanda, Tessa og Will.

af Lisa Thielfoldt Nielsen

Euro OES Showet i Tjekkiet fik i år besøg af et 11 mand stærkt dansk team,
som sammen med over 200 andre
Sheepdog fans var med til at fejre 30
års jubilæet for denne event.
Det smukke Valtice Slot dannede centrum for weekendens arrangement, og
et stort arbejde var lagt i hænderne på
den tjekkiske OES klub for de 99 deltagende hunde, udstillere og gæster, som
havde fundet vejen til Tjekkiet. Et flot
stykke arbejde og bravo til de seks ansvarlige for hele arrangementets succes!
Tjekkiet er bl.a. berømt for sine mange velsmagende øl, som vi følte os nødsaget til at gennemprøve i flere omgange.
Valtice området er beklædt med vinmarker så langt øjet rækker, og vort
slotshotel havde fornuftigt nok fyldt alle
kældre med vine produceret i området.
Vi havde heldigvis vores egen danske
vinkender med i form af Ivan Mikkelsen.
Flotte placeringer blev det også til næsten over hele den danske linje, så kridt
skoene og gør jer klar til næste års Euro
Show i pinsen 18. – 21. maj ved Gardasøen - www.westgardahotel.com. Hold
øje med den italienske OES klubs hjemmeside for nærmere informationer og
spørg, hvis du vil vide mere, hvis du vil

planlægge næste års ferie med hunden i
dette område, kombineret med en forrygende pinse-weekend i OES’ernes tegn.
Ciao!

Dette års vindere set fra venstre: BEST IN SHOW, CH Amor Day Of
Abigail Grace (CH Zenit dei Nobilpazzi > CH Callipygian Venus Of
Abigail Grace). Opdrætter: Andrey Peskovatskov, Rusland. Ejer:
Evgenia Gudenko, Rusland.
Repræsentant fra den tjekkiske kennelklub, Petra Marova, formand
for den tjekkiske OES Klub, de to dommere Colin & Pauline Barnes
samt
BEDST I MODSAT KØN, CH Sugar aus dem Rotmaintal (CH
Silvery Bear Göd Wide Boy > CH Klara aus dem Rotmaintal). Opdrætter og ejer: Heike Bilsheim, Tyskland og på dagen smukt fremført
af Sophia Bilsheim.
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Store Lydighedsdag på Lyngby Stadion
•

af Gyrithe Clasen

Traditionen tro afholder OES Klubben
sidste lørdag i juni lydighed, rally og
som noget helt nyt i år nosework prøver.
Vi kunne i år ikke være på det store
græsareal, som vi plejer, på grund af
opgravning. Vi blev derfor fordelt på fire
små baner, hvoraf to af dem var omkranset af bøgehække. De fire ringe var
placeret tæt på hinanden, så vi følte os
slet ikke spredt for alle vinde. Det fungerede fint og gav mere ro i de enkelte
ringe.
Kl. 10 bød formanden velkommen og
ønskede alle en god og arbejdsom dag.
Han håbede, at vejret ville være med os
og ved starten af dagen var det da også
perfekt – overskyet og ikke for varmt,
men vejrguderne tog en frygtelig hævn
efter frokost. Der kom nogle regnbyger,
hvor det stod ned i stænger og alt blev
sjask vådt. Der var en hel del af hundene, som ”nægtede” at udføre øvelserne,
så kraftigt regnede det.
Til lydighed var der i år tilmeldt 29
hunde fordelt på klasse 1, 2, 3 og champion. Rally var fyldt helt op med 45 deltagere fordelt på alle klasser. Det nye
nosework havde 22 hunde tilmeldt – alle
i klasse 1. I nosework skal hundene lave
fire søg, hvoraf det ene er indendørs. I
klasse 1 skal de søge efter duften lavendel. Hunden må max. bruge 90 sekunder på at finde duften. I hvert søg kåres
en 1., 2. og 3. vinder – de tre hunde,
som har genkendt duften hurtigst. Til
allersidst kåres der også en 1., 2. og 3.
vinder samlet i alle fire søg.
Ved 15 tiden var vi så småt ved at
være færdige i de forskellige ringe og
kunne begynde at pakke ringene sammen. Telte og afmærkningsbånd m.m.
skulle have været videre til et lagerho-

Der forestod et større tørrearbejde af telte og afmærkningsbånd efter
den våde Store Lydighedsdag.

tel, men det var jo ikke muligt, da det
var gennemblødt. Inger, som havde været sekretær hos Hans Ove, var så sød
at tage de 5 våde telte med hjem til tørring og selv kom jeg hjem med en stor
sæk afmærkningsbånd. Min første idé
var at komme dem i tørretumbleren,
men så kunne jeg sikkert have brugt
flere timer på at filtre dem fra hinanden.
De kom i stedet op at hænge i vaskekælderen.
Tak til alle, som trods vejret var med
til at gøre denne dag til endnu en dejlig
OES oplevelse!

Til prøve i lydighed klasse 2 på Lyngby Stadion
- OES Nesta’s fører, Jutta Scholz skriver her om indtrykket.

væk. Dvs. at hunden ikke må reagere,
selv om nabohunden måske flytter sig,
og uanset om den kan lide eller ikke
lide den. Nesta sad fint uden at røre et
ben.
Mht. øvelse 2, "fri ved fod", havde vi
trænet, at hun med det samme skulle
følge med mig, og at det bedre kan betale sig (= godbid) at blive der, frem for
at lade sig distrahere af alt muligt

Sammenlignet med klasse 1 er der i kl.
2 to øvelser mere, men først og fremmest er øvelserne længere og i nogle
tilfælde sammensat af flere delelementer. Der kræves også større præcision,
så skæve plads-sidninger f.eks. giver
større fratræk.
Øvelse 1 er fælles sit, hvor hundene
bliver placeret med 3 m afstand og skal
blive siddende, mens førerne går 10 m
14

spændende. Det plejer at gå meget
godt. Men når man som jeg har en tæve, der er meget påvirkelig af hormoner
i forbindelse med løbetid, må man acceptere, at prøver inden for 2 måneders
perioden derefter kan have mærkelige
udfald... Og ja, der var både kommandoer, der skulle gentages, og skæve
pladser. Points fra denne øvelse ganges
med 4, så her er en del at miste.
I øvelse 3 skal hunden indtage 2 forskellige positioner under gang straks
efter førerens kommando, mens føreren
går videre. At sænke tempoet, når man
giver kommandoen, giver fratræk, men
nogle gange vælger jeg alligevel det,
fremfor at risikere at miste hele øvelsen.
Det gik fint med "stå", men ordet "sit"
sagde tilsyneladende ikke rigtigt Nesta
noget. Jeg har engang fået at vide, at
det at sidde ikke skulle være nogen særlig behagelig stilling for store hunde,
men da hun indtager den med glæde,
når det drejer sig om at tigge godbidder
af fremmede hundeførere, mangler jeg
en forklaring.
Fremsendelse til et afmærket felt for
derefter at forblive i en på forhånd oplyst position udgør øvelse 4. Nesta afventede pænt kommandoen og gik derefter meget stille og roligt ud i feltet
(dommeren havde altså sagt, at vi havde god tid!).
Fra afdækning i feltet starter øvelse
5, indkald fra dæk, hvor føreren dirigeres i vendinger i ringen af dommeren,
mens hunden afventer indkaldet og ikke
må rejse sig for tidligt. Det kostede en
ekstra kommando at komme ned i dæk,
men hørelsen påvirkes da af løbetidshormoner? Selve øvelsen gik dog fint, og
med fart på.
I øvelse 6, apportering af en udlagt
apportgenstand, havde jeg under træningen oplevet, at Nesta ikke mente at
skulle afvente først at skulle følge med
mig ud til en kegle, for derefter igen at
vente på min kommando, når hun nu
udmærket kunne se, hvad det hele gik
ud på, nemlig at komme hjem med den
apport. Derfor havde vi trænet med
masser af indskudte svinkeærinder inden kommandoen, og det gik også fint,
omend noget mageligt og med rulning af
apporten i munden (= fratræk).
I øvelse 7 skal hunden skifte stilling
fire gange på 5 m afstand, uden at enten for- eller bagbenene flytter sig under
skiftene.
Det sidste er ikke uden udfordring for
Nesta, men så langt nåede vi slet ikke
denne gang, for hun reagerede ikke på

den indledende dæk-kommando. Dette
er endnu en øvelse med koefficient 4!
Øvelse 8, apport med efterfølgende
spring, er igen en øvelse, hvor Nesta
kunne finde på at starte for tidligt, da
hun elsker begge dele og sagtens kan
genkende opsætningen. I dag skulle der
dog hele tre kommandoer til, før hun
meget stille og roligt tog apporten og
sprang.
Det rolige tempo beholdt hun også i
øvelse 9, at løbe rundt om en kegle,
der står i 10 m afstand, og tilbage til
føreren. Hun har vist aldrig syntes, at
det er en særlig spændende leg, hvorfor
jeg som regel har belønnet med ekstra
gode godbidder, og så var begejstringen
noget større i anden omgang. Men til
prøven er der jo altså kun ét forsøg. De
tilstedeværende fik sig et grin over hendes tempo, men ellers gik det fint.
I øvelse 10, næseprøven, skal hunden blandt 6 udlagte pinde finde den,
som føreren har berørt, bringe den tilbage og sætte sig på plads hos føreren
med den. Nestas store udfordring er, at
hun elsker at tygge på de pinde. Jeg
tror, at jeg måske endelig har fundet en
træningsmetode, der hjælper, men vi er
langtfra i mål. Dagens overraskelse bestod i, at Nesta valgte at blive stående 1
m fra mig med den rigtige pind i munden, uden at reagere på flere kommandoer. Her havde det været taktisk bedre
af mig at tage pinden og afslutte øvelsen, uden ekstra kommandoer, der bare
giver yderligere fratræk.
Det blev til en 3. præmie på et tydeligvis ikke optimalt tidspunkt for Nesta,
der dagen efter begyndte at pive en del
og rende rundt med tøjdyr i munden,
som om det var hvalpe, hvilket jeg tager
som en i hvert fald delvis forklaring på
hendes "absent mindedness" under prøven. Det betyder dog ikke, at jeg ikke
har lært noget, både under prøven og
under forberedelsen dertil, som kan blive nyt input for vores træning.
Og det er trods alt dér hunden mest
bruger sin hjerne, og det er dér, man
oparbejder den gode kontakt med den.
Så længe hun ser skuffet på mig, hver
gang en træningssession ender, er der i
hvert ingen grund til ikke at fortsætte.
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Bøsøre Festival 2017

talt om racen og delt visitkort ud.
Tonni havde bestilt de mest lækre
sandwich og de berømte marcipankanelsnegle, som vi tog med fra Svendborg ud til en antikforretning i Åbyskov,
hvor Tonni og indehaveren havde arrangeret, at vi kunne indtage disse lækkerier samtidig med, at vi kunne nyde udsigten over havet og kigge ind i den flotte udstilling.
Eftermiddagen fordrev vi med kongespil, skattejagt og hyggeligt samvær,
selv under de vigtige konkurrencer. Ingen kom i år til skade.
Derefter hyggede vi os ved grillen. Diverse lækkerier, som deltagerne hver
især havde frembragt, blev stillet på
bordet. Det er altid lækkert at smage
noget nyt.
Efter middagen var der præmieoverrækkelser. Den største overraskelse
kom, da der blev uddelt præmie til
weekendens bedst udklædte OES. Denne præmie gik i år til den bornholmske
gravhund Chip, som under Svendborgudflugten nok blev den mest kommenterede hund. Bl.a. hørte vi nogen sige:
”Han må da være kommet med på et
afbud”...
Søndag tog vi så atter en vemodig afsked – men kun for at aftale, at vi gentager succesen igen næste år, hvor alle
ti H.C. Andersen-hytter er bestilt til
weekenden og hvor der også er plads til
campingvogne i forlængelse af hytterne.
Datoen er fastlagt til 22., 23. og 24. juni
2018. Så er I også interesseret i al deltage, så bestil allerede nu en hytte hos
Dorthe eller Anette.
Tak til alle fremmødte for endnu en
fantastisk weekend med godt humør og
fællesskab.

• tekst: Anette Englykke
• fotos: Christian Holst

Endnu en fornøjelig weekend med det
ene formål at være sammen om den race, vi alle brænder for.
Deltagere var:
• Sonja og Erik med Bosse, der på turen
fyldte 8 år og gravbassen Chip
• Tonni, denne gang med sine dejlige
børnebørn
• Marianne og Robert med Nina
• Marianne og Jan med Fuzzy og Geisha
• Britta og Christian med Fiona
• Dorthe og Ole med Tessa, Amanda og
Bertha
• Niels og Anette med Gertie, Zille, Zea
og Zalza
• Gæster fredag: Ulla og Erling med Zizou
Som altid mødtes vi løbende over eftermiddagen fredag. Vejret var med os,
trods vejrgudernes trusler.
Snakken gik og hundene hyggede sig
sammen. Vores Zea var rigtig glad for
endelig at komme med, hun har jo måtte se os køre af sted til udstillinger uden
hende, fordi hun er gravid, men dette
skulle hun ikke undvære.
Vi spiste vores medbragte mad, og det
var alle mulige lækkerier. Bagefter fik
hundene fødselsdagslagkage af Zea, der
fyldte år fredag og Bosse, der havde
fødselsdag om lørdagen.
Bagefter gik vi en dejlig aftentur til
stranden, hvor vi håbede at se Skt.
Hans bål, men det var vist flyttet til en
anden dag. Vi mødte dog en familie,
som havde lavet deres eget lille bål,
som vi måtte ”låne” til et fællesfoto.
Lørdag kørte vi efter fælles morgenmad til Svendborg, hvor vi nød meget
stor opmærksomhed. Vejret var fantastisk, og der var rigtig mange på gågaden, så der blev klappet, kælet og for-

Det er sådan en weekend, der gør,
at det er sjovt at være med i
Old English Sheepdog Klubben
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Orientering fra PR-udvalg, udland
•

DANMARK
Stiftet i 1965.
122 medlemmer i 2017 (117 medlemmer i 2016, 122 medlemmer i 2015 og
120 medlemmer i 2014).
20 hvalpe født i 2016 (15 hvalpe født i
2015 og 30 hvalpe født i 2014).
Årligt medlemsgebyr Euro 43 (Dkk. 325,
-) som inkluderer:
5 medlemsblade + 1 elektronisk nyhedsbrev + løbende opdatering på klubbens
hjemmeside.

af Lisa T. Nielsen, PR-udland

Det er ved at være en tilbagevendende
sommertradition hvert år at kunne notere, hvordan OES situationen er i alle de
fire nordiske lande.
For et par år siden indgik vi et samarbejde med Norge, Sverige og Finland for
sammen at tackle nogle af de udfordringer, vi alle oplevede. Vi her fra vores
side oplyser og orienterer med jævne
mellemrum resten af Norden om vores
tiltag og den effekt eller mangel på samme, dette måtte have. Det er herefter
op til hver enkelt klubs formand at prøve
det af.
Herunder ses en oversigt over de sidste fire års medlemstilgang/frafald, antallet af fødte hvalpe samt klubbernes årlige medlemsgebyr.
Jeg synes, vi her i Danmark stadig ligger rigtig godt og kan bl.a. takke vores
opdrættere for denne stabile medlemsskare, takke vores medlemmer som skaber atmosfæren og energien samt nogle
yderst aktive og velfungerende udvalg!
Og så må der danses…

FINLAND
Stiftet i 1970.
118 medlemmer i 2017 (122 medlemmer i 2016, 131 medlemmer i 2015 og
140 medlemmer i 2014).
33 fødte hvalpe i 2016 (33 fødte hvalpe i
2015 og 47 fødte hvalpe i 2014).
Årligt medlemsgebyr Euro 30 som inkluderer:
1 årshæfte + 1 juleblad + aktivitetsbrev
på klubbens hjemmeside ca. hver anden
måned
NORGE
Stiftet i 1971.
53 medlemmer i 2017 (59 medlemmer i
2016, 67 medlemmer i 2015 og 52 medlemmer i 2014).
Ingen hvalpe født i 2016, 2015 og 2014.
Årligt medlemsgebyr: Euro 52 (Nok.
390,-) som inkluderer:
2 medlemsblade + 2 elektroniske nyhedsbreve + løbende opdatering på
hjemmesiden + medlem af NKK inkl. 10
årlige blade.

SVERIGE
Stiftet i 1964.
69 medlemmer i 2017 (111 medlemmer
i 2016 og 126 medlemmer i 2015).
0 hvalpe født i 2016 (20 hvalpe født i
2015 og 5 hvalpe født i 2014).
Årligt medlemsgebyr: Euro 26 (Sek.
250,-), som inkluderer:
3 årlige klubblade + løbende opdatering
på klubbens hjemmeside.

Hvalpefødsler
Der er den 3. juni født 3 hanner og
3 tæver
Far: Zottels Devil Wears Prada
CMKU/BOB/2852/-15/14
HD: A, fri for PRA og arvelig betinget
cataract
Mor: Danish Delight Perfect Timing
DK11385/2010
HD: A, fri for PRA og arvelig betinget
cataract
Opdrætter: kennel Danish Delight
v/Birgitte Schjøth, Firkløvervej 2, Ejby,
4623 Lille Skensved.
Tlf. 2844 5258 - 4018 0424
Mail: birgitte@danish-delight.dk
www.danish-delight.dk

Der er den 9. juli født 4 hanner og 1
tæve
Far: Brinkley Will I am
DK19752/2014
HD: A, fri for PRA og arvelig betinget
cataract
Mor: Grizzly Dream Blaze of Glory
DK13348/2010
HD: B, fri for PRA og arvelig betinget
cataract
Opdrætter: kennel Grizzly Dream
v/Anette Englykke, Skovvej 10, Kragelund, 8723 Løsning
Tlf.. 5155 3222
Mail: anette@grizzly-dream.dk
www.grizzly-dream.dk
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Eftersårstur på Falster
søndag den 1. oktober kl. 13
Årets efterårstur bliver en skov- og strandtur langs den smukke Østersøkyst, hvor vore hunde må løbe uden snor.
Mødested: P-pladsen ved Restaurant Pomle Nakke, Midtskovvejen 1, 4871 Horbelev.
Fra Pomle Nakke går vi ned på stranden og går langs vandet til den hyggelige lille fiskerby Hesnæs.
Den lille by er kendt for sine charmerende huse, som er beklædt med
strå på alle ydervægge. I Hesnæs er der også en lille lystbådehavn.
Vi går tilbage til Pomle Nakke, som desværre er lukket for sæsonen,
men hvis vejret er godt, kan vi indtage kaffe m.m. ved deres udendørs
borde og bænke. Hvis vejret ikke er til udendørs kaffehygge, kører vi
hjem til mig i stedet.
Skulle nogen have behov for eller interesse i pelsplejetips og/eller pelsplejedemonstration, kan vi sagtens finde ud af det.
Jeg håber, at rigtig mange har lyst til en hyggelig tur ved den friske Østersø.
Tilmelding senest den 26. september (af hensyn til kagebagning m.v.) til:
Birthe Brolykke, tlf. 5444 7343
eller e-mail: shagarag@post4.tele.dk
Fortsat god sommer til alle
- og på gensyn på Falster den 1. oktober
Birthe Brolykke
(lokalrepræsentant)
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Løvfaldstur ved Kalø
søndag den 22. oktober kl. 13
Lad os mødes ved parkeringspladsen foran Bregnet kirke på
Kirkebakken 2, 8410 Rønde.
Jeg håber, så mange som muligt vil tilbringe denne eftermiddag sammen med andre dejlige OES´er og deres familier.
Skoven er jo smuk på denne årstid, så lad os nyde det denne
søndag, som forhåbentligt bliver i fint vejr. Solen plejer jo,
næsten, altid at skinne på vores OES´er.
Medbring drikkevarer, så sørger jeg for lidt sødt til kaffen.
Du må meget gerne sende mail eller sende sms med besked om, du kommer, så du ikke går forgæves.

Mange hilsner og på gensyn
Marianne
Tlf. 6080 7666 eller mail :
oeshou@gmail.com

Så nærmer vi os National OES Dag i Odense den 26. august
Se hele det spændende program på OES klubbens hjemmeside eller i OES Bladets juni nummer.
Der er gåtur i Odense, hvor der sker en masse p.gr.af H.C. Andersen Festivalen.
Der er sejltur ud til Restaurant Carlsberg, hvor vi efter maden arrangerer lidt hundeleg, inden vi sejler tilbage til
Odense.
Der er grill og hygge i Ulla og Erlings have om aftenen.
Har du lyst til at deltage i en, to eller alle tre dele af dagen, men ikke fik tilmeldt dig, så kontakt Birte, Anette eller Ulla , så ser vi, hvad der kan lade sig
gøre.
De bedste hilsener fra
Anette Englykke, mail: anette@grizzly-dream.dk eller tlf.: 51553222
Ulla Rosendahl, mail: ulla.rosendahl@hotmail.com eller tlf.: 26324211
Birte Fromberg, mail: blueberry@c.dk eller tlf.: 22674161
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Dato

Aktivitet

Dommer

Bemærkninger

19. august

Int. DKK udstilling på Bornholm

Alan Matthews, IRL

se DKK’s hjemmeside

20. august

Int. DKK udstilling på Bornholm

Svend Løvenkjær

se DKK’s hjemmeside

26. august

National OES-Dag i Odense

se juninummeret

1. september

Deadline for stof
til oktober-nummeret

kontakt Anne Tinning

3. september

National Hyrdehunde i Roskilde

10. september

Hundens Dag i Tivoli

23. september

Int. DKK udstilling i Ballerup

1. oktober

Efterårstur på Falster

se side 19

22. oktober

Løvfaldstur ved Kalø

se side 20

1. november

Deadline for stof
til december-nummeret

kontakt Anne Tinning

Jan Rasmussen, AU

tilmeldningsfrist udløbet
se juninummeret

Nina Karlsdotter, S

se DKK’s hjemmeside

Foto: Anne Tinning

OES Klubbens medlemmer ønskes en dejlig sensommer
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