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Nyhedsbrev

- eller en smagsprøve på et digitalt medlemsblad


af Anne Tinning, redaktør

INDHOLD

På generalforsamlingen i 2010 blev der
opfordret til, at OES Bladets ordinære
augustudgave blev erstattet med et digitalt nyhedsbrev, der skulle lægges ud på
klubbens hjemmeside.
Begrundelsen var, at det ikke syntes
rimeligt, at redaktøren skulle bruge en
stor del af sin sommerferie på at lave
blad.
Fra august 2012 var det digitale nyhedsbrev en realitet.
Nyhedsbrevet var tænkt som en kort
orientering om kommende klubaktiviteter samt vigtige meddelelser fra bestyrelsen. Tanken var, at nyhedsbrevet kun
skulle fylde nogle ganske få sider.
Dette års nyhedsbrev kan imidlertid
ikke siges at leve op til denne intention,
hverken hvad angår indholdssiden eller
sidetallet, som er helt oppe på 29 sider.
Det viste sig nemlig ved deadline, at
min indbakke var så fyldt med bladstof,
at jeg som redaktør ikke fandt det hensigtsmæssigt at vente med at bringe det
til næste ordinære bladudgivelse, som
først er i midten af oktober.
Denne beslutning indebar, at kriterierne for nyhedsbrevet helt klart er blevet
suspenderet.
I stedet kan denne augustudgave opfattes som et eksempel på, hvordan et
medlemsblad evt. kan se ud, når det
ikke udgives i papirform. Der er jo nogle vil sikkert sige desværre - ingen
tvivl om, at det bliver fremtiden. Ikke
mindst for en så lille klub som vores. For
der ligger store økonomiske besparelser
heri.
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Ny på posten
Lisa og jeg (Birte Fromberg) er blevet enige om, at jeg overtager PR i Danmark pr. 1.
juli.
Dalende medlemstal og interesse for vores race gør det vigtigt, at vi får vist vores hunde frem for så mange som muligt, og det vil jeg rigtig gerne være med til.
Lokalrepræsentanterne og mange andre gør et
stort stykke arbejde med at arrangere udstillinger, ture, weekender og deltagelse i forskellige
hundearrangementer, og her er det vigtigt, at
vi får spredt budskabet om vores race.
Der er blevet trykt ”flyers” som man kan udfylde med tid og sted for arrangementet, og så
sættes op på opslagstavler, hvor det er muligt.
Vi kan også prøve at få lokalaviser til at skrive
lidt om vores arrangementer ved at sende artikler og billeder ind. Her hjælper jeg gerne –
så kontakt mig, hvis du står for et arrangement, der er publikumsegnet.
Med håb om et godt samarbejde
for vores race og vores klub
Birte Fromberg
Tlf.: 46769306 eller 22674161
blueberry@c.dk
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Gregers Ersgaard in memoriam
Gregers Oluf Ersgaard døde den 24. maj 2016, 86 år gammel.
Gennem sit mangeårige ægteskab med Gyda Ersgaard, der døde i 2013, var han medopdrætter af OES under kennelnavnet Jolly Bear.
Han var major i det danske forsvar og var udstationeret på Cypern i sin tid.
Gregers åndede og levede med Old English Sheepdog, men havde selv ruhåret gravhund på gården i Smidstrup. Efter endt arbejdsdag vendte han hjem og påtog sig opgaver i forbindelse med en stor kennel.
Han modtog ridderkorset af dronningen for lang tro tjeneste. Ved den lejlighed nævnte
han for dronningen, at Gyda Ersgaard var en stor beundrer af hendes majestæt. Hun
bad ham hilse hans kone.
Efter pension flyttede han en årrække til Andalusien og passede hus og hjem dernede.
De sidste år af sit liv tilbragte han i Bagsværd, hvor han i nogen grad fortsatte sit arbejde med klubbens hunde.
Gregers Ersgaard er skaberen af de kendte små vignetter med OES, som nu med hans
tilladelse anvendes i OES Bladet. Den lodne, ofte oprette OES har dannet et utal af situationer lige fra at nægte at springe over et springbræt, over den uregerlige unghund
til familiemæssige idylliske sammenstillinger til hverdag og ved f.eks. julehøjtideligheder. Redaktøren har nydt at anvende de lystige stregtegninger gennem mange år i OES
Bladet.
Da han var artillerist i hæren, opdagede han, at der ikke var nogen fungerende forening for pensionister, men fandt et godt sidestykke i Pionerforeningen af 1906, hvor
han blev optaget som nydende medlem. I den forbindelse var han ofte fanebærer ved
officielle lejligheder f.eks. i Mindelunden, hvor dronningen hvert år deltager i en mindehøjtidelighed for de mange faldne. Han deltog også i foreningens fællesrejser til bl.a.
de baltiske lande.
De sidste år tilbragte Gregers Ersgaard med at følge
med i kennelens hundeliv og snakkede med om alle
hundene, som kom på besøg. Hans søn, der bor ved
Hjarbæk Fjord, besøgte ham så ofte, han kunne. En
ungdomsveninde til Gyda boede i nærheden og var
ham behjælpelig med dagen og vejen.
Gregers Ersgaard var til sidst syg og havde dårlig
ryg. Den oprindeligt ranke mand blev dårligt gående. Til sidst havde han problemer med vejrtrækningen, men hans skarpe humør forblev intakt til det
sidste. Han evnede at huske navnet på Malenes unge søn, som skulle have et dyt på næsen; næsten
ligesom en venskabserklæring til en hund.
Vi "gamle" OES folk kendte også Gregers fra udstillingerne og han har været et stort og positivt aktiv
for OES Klubben i sin tid.
Æret være Gregers Ersgaards minde.

Hans Ove Pedersen
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UHM-testen i Græsted den 4. juni


tekst og fotos: Kurt Eilertsen

Selve testen (findes beskrevet på nettet) er nu engang, som den skal være
og blev ledet af de fire mentalbeskrivere
på skift, hvilket de gjorde rigtigt godt.
Og umiddelbart tror jeg ikke, at der var
nogen, som blev overrasket over deres
hundes forskellige reaktioner i de tests,
man skulle igennem, men samtidig tror
jeg også, at vi hver især blev lidt klogere på vores hundes reaktionsmønster i
de forskellige situationer.
Efterfølgende testdagen er de forskellige resultater blevet sendt ind til DKK
og er nu registreret på DKK’s Hundeweb.
Personligt er jeg meget imponeret
over resultatet af de fem OES’er og specielt for Zero, Amanda og Natasja er det
”lidt” interessant at kunne sammenligne
tre søskende. Natasja havde endda taget turen til Græsted helt fra Sverige for
at deltage.
Men samtidig syntes jeg, det var meget interessant at se, hvordan andre
hunde reagerede i forhold til en OES det lærte jeg også meget af.
Jeg lærte da forresten også, at en OES
ikke er en jagthund, for Zero gad faktisk
slet ikke kigge på den der fjollede klud,
som ”løb” afsted over græsset - ja han
var så lidt interesseret, at øvelsen måtte
gentages for at være sikker på, han
havde set ”byttet” løbe rundt på græsset. Han så det og så vente han sig om
… næsten som han sagde: ”Ja, ja – jeg
har set det – kan vi så gå videre til noget sjovere, for det der gider jeg da ikke.”
Det blev en rigtig lang og begivenhedsrig dag og vi var temmelig trætte,
da vi kom hjem igen.
Så mange tak til OES Klubben for at
lave en mentaltest og tak til beskriverne
samt Torben og Dorthe for at arrangere
dagen - så alt i alt en pragtfuld dag i
Græsted, hvor nogen fik lidt mere sol
end andre …

En solrig lørdag morgen i den første
weekend i juni blev bilen pakket med
udstyr og hund - nu skulle vi altså ha’
styr på Zero’s opførsel…
Ej - men Zero var tilmeldt OES Klubbens mentaltest og skulle deltage omkring kl. 10.00.
Der var tilmeldt 5 OES’er og lidt flere
andre racer bl.a. en schæfer, en puddel
og et par stykker til, som jeg ikke lige
ved, hvad var for nogle - altså bortset
fra, at det var hunde.

Som skrevet var det en dag i solskin,
hvilket unægtelig gør det lidt sjovere at
deltage, end hvis det regner hele tiden.
Det har jeg faktisk prøvet en gang tidligere med vores forrige OES, Jollie, og så
bliver det en blandet og meget våd oplevelse at gå rundt i flokken, når de andre
hunde testes - hunden er oftest ligeglad
med regnen og gør det, den nu synes,
den skal gøre undervejs i de forskellige
øvelser/momenter - det er vist også det,
som er formålet med testen og beskrivelsen.
Stedet, hvor testen foregik i Græsted,
er et godt sted med mulighed for at sidde udenfor i skygge.
Nu havde jeg næsten skrevet ”og som
der plejer” var der morgenmad, frokost
og til sidst kaffe og hjemmebagt kage alt sammen noget, som Dorthe Madsen
havde lavet og det er jo ik’ så ringe endda.
Stedet er et, som Torben Nielsen kender og det er rigtigt godt, men har altså
den lille ulempe, at der også er lager for
en webshop med hundeting - det kostede så en 10 meter line og et jordspyd,
så Zero kunne fjolle rundt på græsset
uden at løbe ind til testområdet.
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Tæppefald for Den Store Bondehund,
Whiskey
*6. december 2005, †12. maj 2016


af Whiskey (v/Tina Piora)

og åh, hvor var det godt at komme til at
sove. Så gav hun mig et prik mere. Efter
det, var det ligesom jeg kom ud af min
krop og stod usynlig og kiggede på, at
Jan løftede mig op i min bil og lagde mig
på mit fine golden stripe tæppe.
Så kørte Tina med mig. Senere blev
jeg lagt i en kasse, hvor der blev meget
varmt.
Jeg er kommet hjem igen, nu i en lille
fin krukke. Det er godt at være hjemme.
Om noget tid, siger Per og Tina, kommer der en ny lille OES her på farmen,
og så må jeg være klar til at hjælpe den
til at få et ligeså godt liv som gårdens
hygge-, hyrde-, vogterhund og ven, som
jeg selv har haft.
Jeg vil mentalt være til stede og hviske ham gode råd i hans drømme, men
også huske at fortælle ham, at han skal
være helt sin egen. Han skal nok komme til at styre sine mennesker på sin
egen blide måde.

Det er sidste gang, jeg skriver til jer
med ført pote.
Egentlig syntes jeg, at jeg havde det
fint. Jeg gik mine faste runder og tjekkede, at får og heste havde det godt og
var de rigtige steder og prøvede at passe på kattene.
Godt nok ville jeg gerne sove lidt mere, men en rask ruskeleg med min legehandske eller at vække Per og Tina midt
om natten, når jeg slap min lårbensknogle af et kødben ned på trægulvene
med et kæmpebrag, var der alligevel
plads til.
Desværre begyndte mit ene forben at
drille lidt. Det flyttede sig ikke rigtigt,
når jeg bad det om det. Det ville bare
mindre og mindre, så jeg havde mest
lyst til at blive liggende og kun gå meget
små ture. Ærgerligt når nu jeg lige har
fået ny veninde i Balou på 9 år.
Til sidst havde jeg ”drop-pote”, og jeg
kunne heller ikke helt mærke, hvornår
jeg skulle på toilettet.
Jeg kunne godt se, at Tina så lidt bekymret ud, men så gik jeg bare hen og
trøstede hende og blev nusset lidt, så
gik det nok lidt igen.
En morgen kom nabo Jan. Han skulle
hilse fra min gamle ven Brownie, der
desværre ikke kunne komme med. Hans
ben er også dumme. Jan og jeg sad på
gårdspladsen og havde en rigtig herresnak. Tina var der nu også, men der er
intet som en rigtig herresnak.
Så kom doktor Dyr også for at hilse
på. Sammen gik vi alle sammen rundt
om stalden og hen til mit tæppe. Det
plejer ikke at ligge der, men jeg har altid godt kunne lide at ligge for enden af
hestestalden og holde øje med både vejen, alle vores egne og naboernes dyr og
markerne.
Det var helt fint med mig, at Tina endelig forstod, at jeg gerne vil have mit
tæppe der, når jeg som gårdens vogterhund skal holde øje med det hele, men
nu var jeg altså blevet træt af at gå og
stå, så det var bare rart, at Tina bad
mig lægge mig ned på tæppet. Åh, hvor
var det godt at komme ned at ligge.
Doktor Dyr sagde, at nu kom jeg til at
kunne sove lææænge. Det vidste hun
vist noget om. Hun gav mig et lille prik

Det sidste billede af Whiskey taget ca. 1. maj foran
hestestalden.
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Afslutning i lydighedsdressur i Sorgenfri


af Hans Ove Pedersen og Henry Høitbjerg, lydighedsudvalget

var vel nok glad for den.
I klasse 2 kræves der jo yderligere
færdigheder, herunder at løbe rundt om
og næseprøve udover nye former for
kombineret apportering.
Den første var en af vores mange Border Collier på holdet Nemo, en rigtig
dygtig dreng, der med afstemte Kenneth
som fører opnåede 195 point og bestod
derfor klasse 2 med en 3. præmie.
Vores Islandske Fårehundeven Menja
og dygtige hundefører Kathe opnåede
123 points, ligesom vores tilhænger Karin med en Dansk Svensk, Liva opnåede
144,5 points. Hunden gik ned i tempo
og iver på grund af vandmangel, påstod
jeg, men føreren mente, den kunne vente til den kom hjem.
Så gik Tage op med Tina, en Tysk
Korthår, og de brillerede i klasse 2 med
214 points og en 2. præmie i denne nye
klasse. Selv ”rundt om” lykkedes næsten, hvorimod den ikke tog den rigtige
næseprøve, og så giver det jo ikke points.
Så havde Jutta meldt sig med Nesta
og på trods af lidt manglende interesse
fra hundens side, opnåede den en 1.
præmie og glæden var jo stor. Det var
jo også egen avl, sagde tilskuerne.
Lis Steen Hansen glædede os med sit
selskab en hel eftermiddag og hun gik
op med en af hendes mange racer gennem årene, Crystal Powder Puff, Opeia
og det lille nus af en lodden sag opnåede minsandten 217 points og en 2. præmie. Derved fik også den hund tildelt
OES Klubbens røde nål klasse 2.
Klokken blev da mange, inden vi fik
pakket sammen og kørte hjem fra en
dejlig lydighedsdag.

Forårstræningen siden marts blev afsluttet i strålende solskin en dejlig junidag,
hvor parken var fyldt med glade parkgæster fra den nærliggende å. De havde
alle sammen bold med og den skulle der
jo spilles med. Alligevel gennemførte vi
den afsluttende prøve, hvor ti gik til prøve, heraf flere udefra kommende, der
benyttede lejligheden til at prøve i det
nye program til en anden pris end de
autoriserede.
Med en fast sekretær med pc ved tasterne kom vi igennem fire klasse 1 og
seks klasse 2.
Den første var en Flatcoated Retriever
med Bodil som fører og hun bestod med
141 point og en 2. præmie. En god og
lovende begyndelse. Hun fik tilmed 0 i
en simpel sit-øvelse, fordi hunden misforstod hendes fingertegn og lagde sig
ned i stedet for at sidde.
Så kom der en ung Border Collie, som
Kenneth førte sikkert gennem prøven.
Den bestod klasse 1 med 130 points og
en 3. præmie, hvilket giver OES Klubbens blå nål med ret til at bære samme.
Den må dog ikke sættes på hunden.
Dernæst havde en OES, Kenzo med
Jutta som fører meldt sig, men hunden
kunne absolut ikke lide kanoer på Mølledammen og syntes, at de var farlige, så
den fik kun 73 point, idet den ikke reagerede på selv simple kommandoer ved
pladssidning.
Så gik en Tysk Korthår op med højttalende Lone som sikker fører og den opnåede 180,5 point og en 1. præmie.
Derved fik den overrakt klubbens nye 1.
præmier, et krus med vores logo på. De
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Spanien var vært ved Euro OES Show 2016


af Lisa Thielfoldt Nielsen

sammen med en god portion andre motiverede dansere og personligheder, og
som derved sørgede for at festen fortsatte til langt ud på natten.

For 29. gang festede over 200 OES fanatikere i pinsen under Euro OES Showet afholdt i Barcelona, Spanien og
selvom det var en tre dages udflugt for
de mest nordlige lande, så var Danmark
repræsenteret med fem deltagere og
deres respektive hunde (Anette, Niels,
Dorte og Ole samt undertegnede).
De to engelske specialdommere Pauline Mills, England og Christine Smith,
Skotland havde 79 hunde at fordele
mellem sig og endte op med et imponerende resultat med to søskende som
bedste han og bedste tæve.

Næste års Euro OES Show bliver afholdt i Tjekkiet i pinsen i 2017, og i
2018 afholdes Euro Showet i Italien i
pinsen.
Jeg kan stærkt anbefale
alle vores medlemmer at
deltage mindst en gang i
livet! En perfekt start eller
slut på en lille ferie og jeg
kan garantere, at underholdningen er i højsædet,
løssluppen og aldeles morsom. Og så er der rigtig
mange smukke pelsdyr at
beundre.
På Euro OES Forummets
årsmøde blev det samtidig
besluttet, at fra og med
2018 vil dommeren være Crufts
dommeren 2 år frem i tiden, i stedet
for som nu, 1 år frem i tiden.

Best In Show (BIS) blev hanhunden
CH Aryakas Pegasus (opdrættet og ejet
af Nikolas Kanales, Grækenland) og Best
Opposite Sex (BOS) CH Aryakas Pandora
(opdrættet af Nikolas Kanales og ejet af
Nikolas Kanales, Alain Labous, Frankrig).
Alle resultater og billeder er at finde
på www.oes-bobtail.de og tak til Holger
Silberhorn, Tyskland samt det franske
team for tilladelse til brug af billederne.

Fejring af winner-teamet Nikolas Kanales, Paola
Siciliano og Matteo Autolitano.

Festmiddagen stod på spanske specialiteter og Cava, og vi fem danskere havde iscenesat et forrygende Grease Show
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Ny statuette
I sidste nummer af OES Bladet kunne du læse om
den nye championstatuette.
Den bliver uddelt til en ny dansk champion for
årene 2015 – 2016.
Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere medlemmer, som gerne vil kunne købe denne statuette.
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at statuetten
kan købes af ejere af en nulevende champion, som er medlem af OES Klubben, og som
har været medlem i det år, hunden har opnået titlen DKCH.
Pris for statuetten er 300,- kr.
Send mail til rithe@email.dk hvis du ønsker at
bestille.

OES’erne indtog Hedeland


af Anne Tinning

Lokalrepræsentant Inge-Lise Lose havde inviteret til en hyggelig gåtur i hundeskoven i
Hedeland lørdag den 18. juni.
En lille halv snes medlemmer havde sammen med deres hunde taget imod det fristende tilbud og nød nogle dejlige timer i hinandens selskab i det fine sommervejr.
Traditionen tro sluttede vi af med en hyggesnak omkring kaffebordet, hvor såvel IngeLise som Birthe Brolykke forkælede os med lækkerier til den søde tand.
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Fra hvalp til psykisk modning
 af Hans Ove Pedersen, formand for lydighedsudvalget

Vores ”ældste” medlem i klubben, Ritha Løkke har spurgt mig til råds om ”et skema”, hvor man kan følge hvalpens udvikling fra fødsel til
psykisk modning i 24 måneders alderen. Hun ville se på det i forbindelse med hendes nye hundehvalp, som hun lige har fået. Endvidere
ville hun også gerne have fortalt, hvilken bog, jeg anser for den bedste om hundens udvikling.
Jeg udarbejdede i 1983 i forbindelse med den nye karaktertest et skema, der fortæller om hundens udviklingsperioder. Den var præget af
de problemer, Rottweilerne dengang havde med et noget iltert temperament, men som kyndige udviklere fik styr på via forståelse for hundens naturlige udvikling. Rottweiler Klubbens Aage Christensen fik sin inspiration fra den svenske hundeskole, der dengang uddannede
brugshunde til forskellige samfundsmæssige opgaver; - og hvor hurtigt kunne disse hunde så udvikles?
Skemaet var oprindeligt farvet, idet de to ”røde = farlige perioder” var halv kønsmodenhed og fysisk kønsmodning hhv. ca. 12-16 uger og
24-40 uger.
Der er så også en lyserød periode i den psykiske modnings periode 16 måneder til 24 måneder.
Ritha fik skemaet udleveret sammen med titlen på den bog, som jeg er oplært efter: Din Hund - som hvalp og unghund af Sven Järverud
og Gunvor af Klinteberg-Järverud, oversat af Aage Christensen. Den kan lånes på biblioteket, hvis den ikke kan skaffes mere. Med skemaet og bogen kan hun imødese de mest almindeligt forekommende problemer og besværligheder ud fra hvalpens forudsætninger. Læs og
lær, skema og bog er god at blive klog på. - Det var lige, hvad Ritha havde brug for, sagde hun.
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Hyrdehunden Roover


af Birte Fromberg og Gerda Wijnhoff

For godt fire år siden solgte vi en hanhvalp, Roover til Gerda og Hein Wijnhoff
i Holland. Familien tilbringer meget tid i
deres franske feriehus i Pyrenæerne. De har besøgt os i Danmark, og jævnligt
får vi billeder og fortællinger fra alle de
oplevelser, Roover får.
Roover er den mest berejste OES, vi
kender. Sammen med familien har han
været på ture i deres Land Rover gennem Sydamerika, rundt i Tunesien, op til
Sibirien og mange andre steder.
Vi har opfordret Gerda til at skrive lidt
om Roover som hyrdehund, og det er
hendes fortælling, der bringes her:

I ”fårehyrdning” er hyrden hele tiden
tæt på flokken, og hunden hjælper hyrden med at styre fårene.
I gamle dage var det opgaven for Old
English Sheepdog at bringe fårene til
markedet. Hunden gik mellem vejen og
fåreflokken eller stod på et gadehjørne
som en slags forhindring.
Når fårene skulle græsse, kontrollerede den græsområdet og sørgede for at
fårene blev der.
Det er den traditionelle form for hyrdning.

Det er snart fire år siden, jeg kørte til
Danmark for at hente min nye OEShvalp, Roover (Blue Berry’s Prince
Snowboots) hos Birte Fromberg og Jørgen Brieghel. Birte fortalte mig dengang,
om et hyrdekursus specielt for Sheepdogs i Frankrig (omtalt i OES Bladet, december 2011; red.), hvor vi ofte kommer.
Igennem lang tid har jeg ønsket at
prøve fårehyrdning, og derfor besluttede
jeg mig for at prøve.
Roover var blot fire måneder gammel
på det tidspunkt, og han overraskede
alle ved at gøre sit bedste for at samle
fårene – trods sin unge alder.

Prøveregler i FCI-regi
Siden 2009 har FCI (Fédération Cynologique Internationale) lavet officielle regler for prøver i de to forskellige former
for hyrdning:

Forskellige former for hyrdning
Vi fortsatte med at følge nogle kurser på
fåreflokke i Frankrig, men det lykkedes
os ikke at finde muligheder for at træne
i Holland. Problemet var, at de fleste
kurser var forbeholdt Border Collier, og
de arbejder på en anden måde, som
man kan kalde ”fårestyring”. Hunden
arbejder alene med fåreflokken, mens
føreren på afstand giver kommandoer,
ofte med fløjte.



Internationale regler for hyrdehundeprøver – samlende metode (for Border Collier og Kelpier).



Internationale regler for hyrdehundeprøver – traditionel metode (andre
racer end Border Collier og Kelpier).

Hyrdetræning i Holland
For halvandet år siden lykkedes det mig
omsider at finde en underviser i hyrdning i Holland. Vi startede træningen
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mere normalt.
Først skulle Roover lære at overskue
afgrænsningerne og selv blive uden for
området. Så kom det vanskeligste: At
følge fåreflokken. Han er rigtig god til at
blive i positionen ”klokken 12” mellem
flokken og mig. Når jeg går mod højre,
går Roover mod venstre.
Han har helt styr på, hvordan han skal
arbejde… ofte bedre end mig! Han vil
virkelig gerne arbejde for mig, men…
han er vældig entusiastisk ved starten af
hver dag.
Han løber efter fårene som en hvid
bjørn, og så løber fårene i hver deres
retning. Så løber han efter og har næsen
for tæt på fårenes bagende. Han skal
lære at holde mere afstand.
Nogen har fortalt mig, at en OES i
gammel tid måske havde flere forskellige opgaver på bondegårdene og var en
meget selvstændig hund. Så måske er
de ikke så gode til at høre efter???
I hvert fald gælder det for mig om at
fastholde kontakten til både ham og fåreflokken på samme tid.

Roover til hyrdeprøve
I maj i år prøvede jeg at bestå den første prøve i FCI’s ”HWT” (Herding Working Test). Vi bestod ikke, for fåreflokken blev bange ved synet af Roover, så
de ville ikke ud af penfolden, hvor de
stod.
Men på den anden side mødte jeg
mange andre folk med interesse for
hyrdning og med mange forskellige hunde på forskellige niveauer.
Det gjorde mig endnu mere begejstret. Jeg overvejer, om jeg måske skal
få en lille flok får selv og øve i HWTprøven og måske også få en chance for
at være sammen med nogen, der har en
stor fåreflok.
Indtil da vil jeg meget gerne i forbindelse med andre mennesker, der arbejder med deres OES og får. I er meget
velkomne til at kontakte mig på:
wijnhuis.nl@gmail.com

VI SØGER ET SPONSORAT TIL KLUBBENS TO NYE PR-STANDE
- til brug over hele landet på messer, dyrskuer, OES-dage, udstillinger, skuer, lydighedsog agilityarrangementer o. lign.

Sponsoratet kan være selve produktionen af standene i samarbejde med klubbens ønsker eller et pengebeløb.
Delsponsorat er naturligvis også en mulighed.
Kontakt mig for yderligere informationer:
Lisa Thielfoldt Nielsen
lisa@danish-delight.dk
tlf: 4018 0424
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Store lydighedsdag på Lyngby Stadion
- i over 20 år har klubben holdt denne event den sidste weekend i juni.




tekst: Gyrithe Clasen
fotos: Ada Bentivenga

Omkring frokosttid havde vi mange
forespørgsler om mad og drikke.
Det fik vi heldigvis løst, idet cafeteriabestyreren valgte at lave en masse
sandwich, putte nogle is i en frysekasse
og smide en kasse med vand og øl på et
rullebord og så trille rundt blandt deltagerne ude på græsarealet.
Efter middag brød solen frem og det
blev rigtig varmt for deltagerne og hundene i ringene. Vi kunne ligefrem se, at
hundene næsten gav fingeren til føreren: ”Mener du virkelig, at jeg skal gøre
dette?”
Klokken 17 kunne vi lukke ned og sige
tak for en dejlig dag med mange gode
oplevelser.

Fredag eftermiddag den 24. juni var flere OES folk mødt op ude på Lyngby Stadion for at sætte ringe og telte op til lydighedsdagen om lørdagen.
Vi fik klaret det hele på to timer og
var så bare spændt på vejret lørdag
morgen.
Det viste sig fra sin bedste side og
klokken 9.55 kunne Hans Ove Pedersen
byde velkommen og derefter give ordet
til OES klubbens formand, Claus GaardeNielsen.
Claus holdt sin velkomsttale på engelsk, og dette fordi vi i år havde fornøjelsen af tre finske deltagere + tre svenske.
Der var tilmeldt 52 hunde til lydighed
og 47 til rally, hvilket var meget mere,
end vi havde kalkuleret med.
Jeg selv havde en rigtig hyggelig oplevelse, idet et par af de hundemennesker, jeg møder på mine morgen- og
eftermiddagsture, havde tilmeldt sig.
Jeg har jo snakket meget om , hvor godt
et arrangement Lyngby Stadion er, så
det var dejligt, at de havde valgt at deltage.
Dagen forløb godt, dog havde vi fået
skrevet til deltagerne, at cafeteriet var
åbent, hvilket skulle vise sig ikke at være tilfældet.
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Verdensudstillingen i Moskva



af Lisa Thielfoldt Nielsen

succesen dog i hus, og indenfor vores
egen dejlige race var 38 hunde mødt op,
hvoraf ca. 90% kom fra Rusland. Det
fuldstændige resultat kan ses på:
www.wds2016.ru
Dommer for vor race var Don Rafael
de Santiago, Puerto Rico (og desuden
formand for FCI).
Verdensvinder 2016 blev den 2½ år
gamle ungarnske hanhund Bottom Shaker Zephyr Dream (ejet af: Jozsef
Korokna og opdrættet af: Istvan Szetmar). Samme hund blev placeret som
no. 3 i gruppen). - Best In Show blev
en Black Russian Terrier fra Rusland!
Junior Verdensvinder 2016 blev den
russiske tæve Griland Choos The Best,
ejet & opdrættet af Karina Grigoryan.
Veteran Verdensvinder 2016 blev den
russiske hanhund White Blue Friend,
ejet af E. Smolina.
Tillykke til alle deltagerne og til alle
titeltagerne.

Verdensudstillingen 2016 i Moskva er nu
vel overstået og et mangeårigt kæmpe
arbejde tilendebragt.
Bølgerne gik højt inden selve arrangementet, da man bl.a. fra politisk side i
USA ikke kunne acceptere Rusland som
værtsland for denne indenfor hundesporten store event. Menneskerettigheder
og tolerance var nogle af de problemstillinger, som især USA lagde til grund for
deres ønske om at flytte WDS 2016
væk fra Rusland. Det lykkedes ikke!
Med knap 15.000 tilmeldte hunde var

Verdensudstillingen 2017 er pga.
div. omstændigheder nu blevet flyttet
fra Equador til Leipzig i Tyskland den 9.12. november. I skrivende stund er ingen dommernavne offentliggjort og heller ikke hvilke dage, de enkelte grupper
skal bedømmes.
Som medlem af OES Klubben i Danmark har du jo din helt egen private rejsevejleder - mig - og som hurtigt og effektivt vil hjælpe dig med at finde egnede hoteller samt vejlede dig, hvis nødvendigt, med tilmelding og andre praktiske ting.
Kontakt mig blot på lisa@danishdelight.dk eller tlf: 4018 0424, så hjælper jeg alt det, jeg kan.

Verdensvinder 2016 Bottom Shaker Zephyr Dream.
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Nyborg Festival på Grønnehave Strand Camping




tekst: Anette Englykke
fotos: Christian Holst og Niels Grønne

ne skrælle det længste stykke skræl fra
et æble, til krævende opgaver på min
agility-/kropskontrolbane.
Der var pokaler og fantastiske præmier til alle vinderne og lækre tudekiks og
hundeprutter til de mindre heldige.
Vi hyggede os med dejlig mad fra grillen, flere af deltagerne havde lavet de
mest fantastiske salater, og heldigvis
havde Marianne og Robert den berømte
æblekage med til dessert.
Vi besluttede, inden vi skiltes, at mødes næste år igen, og datoen blev besluttet til weekenden fra 23. til 25. juni
2017. Det bliver i H.C. Andersenhytterne på Bøsøre Strand, hvor også
campingvognene kan være. Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.
Pladsen og hytterne er allerede reserveret.
Dorthe, Tonni og jeg glæder os til at
lege med jer igen.

Efter en pause på to år genoptog vi festivallen med stor succes, må man sige.
Traditionen tro fandt arrangementet
sted ved Sct. Hans og denne gang i hytterne omkring Grønnehave.
18 hunde kunne vi denne gang sige
velkommen til. Den yngste var Jan og
Marias Marta på 4 måneder, og den ældste var min Zille på 10 år til september,
nå ja, og så lige Gertie på 12 ½ …
Lørdag var den store aktivitetsdag. Vi
startede med fælles morgenmad, hvorefter vi begav os til Nyborg.
Tonni havde arrangeret robåde, så de,
der var interesserede, kunne sejle rundt
om Nyborg på voldgraven. De øvrige
gik turen over og om voldene. Vi mødtes
ved robådene og spiste en god frokost,
som blev købt hos Den Gode Smag på
torvet i Nyborg.
Bagefter gik vi sammen gennem Nyborg i fantastisk dejligt vejr og mange
beundrende tilskuere, som interesseret
spurgte ind til racen, og hvorfor vi var
samlet så mange.
Efter denne tur indtog vi en is ved minigolfbanen, inden turen gik tilbage til
campingpladsen, hvor nye udfordringer
ventede.
Vanen tro havde Jan og Marianne kongespillet med, og der blev kæmpet ihærdigt på begge hold. Efter spillet måtte vi
nu til en omgang rundbold, som Ole
havde medbragt. Der blev også i dette
spil kæmpet af et godt hjerte, og Jan
Hougaard og Tonni måtte endda tildrage
sig slemme skader for ikke at lade modstanderne komme til.
Sidste leg var Dorthes skattejagt, hvor
hunde og ejere skulle følges og løse forskellige opgaver, lige fra hvem der kun14
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Samarbejde mellem de nordiske OES Klubber


af Lisa Thielfoldt Nielsen, PR-udland

Medlemsfordeling i Norden
Medlemsfordelingen de fire nordiske lande imellem så pr. 1. juli 2016 således
ud:

OES klubber i Norden forsøger at bruge
hinanden for derigennem sammen at
kunne løfte de udfordringer, de fleste
hobbyklubber står overfor, når det gælder antal medlemmer, fastholdelse af
medlemmer samt tilbud og gennemførelse af en bred vifte af aktiviteter på
landsplan.
Det ruller stille og roligt fremad - nok
lidt for stille og roligt for mit temperament - men vi må også indse og prøve
at forstå, at alle de, som gør et frivilligt
stykke arbejde, kommer med forskellig
baggrund og målsætninger, hvilket man
må tage hensyn til, hvis man vil involvere så mange som muligt og også ad den
vej nå ud til det menige medlem.
Jeg synes, vi her i Danmark i vores
forening ruller rigtig godt fremad og
året har indtil nu bugnet med tilbud, aktiviteter og nye tiltag, som jeg er meget
imponeret over.

Medlemmer
pr. 1.7- 2016

Medlemmer
2015

Fødte hvalpe
i 2015

Finland

122

131

33

Danmark

117

122

15

Sverige

89 *

126

20

Norge

59

65

0

* man er ikke helt sikker på antallet grundet ny ledelse og ny
kasserer.

TAK for de input vi har modtaget indtil
nu og telefonlinjerne er stadig vidt åbne,
så kom endelig med dine idéer og input.

Resultat af urafstemning

Birte Fromberg i PR-udvalget
PR indland, som jeg overtog i efteråret
2015, har jeg pr. 1. juli overgivet til
endnu en ildsjæl og en passioneret OESelsker, nemlig Birte Fromberg, som vil
fortsætte marchen fremadrettet og uden
tvivl gøre det endnu sjovere at være
medlem i Old English Sheepdog Klubben
i Danmark.
TAK Birte og good luck!

om vedtægtsændringer
Optællingen den 4. juli viste flg. resultat:
For forslaget:
Imod forslaget:
Ugyldige stemmer:

39 stemmer
0 stemmer
0 stemmer

Det vedtagne forslag er herefter sendt til endelig godkendelse i DKK.

Hvalpefødsel

Foto: Anne Tinning

Der er den 3. august født 1 han og 5
tæver
Far: One Oneiro dei Nobilpazzi
HD: A, PCD fri, fri for arvelig betinget
cataract og PRA
Mor: Danish Delight Rigmor Regina
HD: A, PCD fri, fri for arvelig betinget
cataract og PRA
Opdrætter: kennel Danish Delight v/
Birgitte Schjøth
Firkløvervej 2, 4623 Lille Skensved
Tlf.+45 2844 5258
birgitte@danish-delight.dk
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Masser af OES’er i Skagen




tekst: Ivan Mikkelsen
fotos: Jørgen Brieghel

Vi blev hele tiden standset af folk,
som stillede spørgsmål om racen.
Børnene ville hellere kramme og klappe vores hunde.
En lille sjov historie: Vi mødte en lille
dreng, som havde en pose med hundekiks og han gav hundene en kiks, efter
at han havde fået at vide, hvad hunden
hed.
Det var ikke let at følges op ad gågaden, for når nogle kom i snak med turister, kom man hurtigt bagud.
Efter at havde gået op og ned ad gågaden, skulle vi lige have et gruppebillede.
Derefter tog vi hen på Skagen Bryghus for at få lidt mad og en øl. Hundene
måtte dog nøjes med en kold spand
vand.
Det var en rigtig hyggelig tur og dejligt at hilse på andre, der har Old English Sheepdogs. Vi kan bestemt anbefale
andre at tage med på klubbens gåture.

Lørdag den 11. juni skinnede solen ekstra dejligt i Skagen, for ikke mindre end
11 Old English Sheepdogs fra Nordjylland, Østjylland og Sjælland mødtes på
P-pladsen ved kirken i Skagen.

Efter at hundene havde hilst på hinanden, var vi klar til at indtage gågaden i
samlet flok, og I kan tro, at det skabte
opmærksomhed, når der kommer så
mange OES’er i forskellige aldre.
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2 dages international DKK udstilling i Roskilde
 ved Claus Gaarde-Nielsen, formand for udstillingsudvalget

Resultater den 30. april
Dommer: Hanne Laine Jensen, DK
Antal hunde: 21
Juniorklasse hanner
Danish Delight Valentino
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Perfect Timing)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birgitte Schjøth
EX.1 CK 2.BHK CERT
Danish Delight Viceroy
(Aryakas Megakliss - Danish Delight Perfect Timing )
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Malene Torup Pedersen, Birgitte Schjøth, Benny Jørgensen
EX.2

Dommer Hanne Laine Jensen med lørdagens BIR (tv) Brinkley Will I Am og BIM
Azedagi’s Qualified For Adventure. - Dagen efter under den finske dommer Irina
Poletaeva byttede de to vinderhunde pladser. - Foto: Claus Gaarde-Nielsen.

Jolly Bears Just Like First Class
(Jolly Bears First Class - Youandi Jeanne D'arc)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
EX.3

Mellemklasse tæver
My Beautiful Amanda Girl
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter og ejer: Dorthe Madsen
EX.1 CK

Mellemklasse hanner
Beautifull Littledog Alphas
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter: Maria Jakobsen
Ejer: Jens Jørgen Damberg
EX.1 CK 3.BHK R.CERT R.CACIB

Barkshire's American Style
(Barkshire's Foreign Intrigue – Barkshire's Intoxicating)
Opdrætter: Jane Collen
Ejer: Herdis Halling Thuesen, Birte Fromberg, Jørgen Brieghel
EX.2
Grizzly Dream Count On Me
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze of Glory)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
EX.3

My Beautiful Albertino the First
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter: Dorthe Madsen
Ejer: Kurt Eilertsen
EX.2

Grizzly Dream Can´t Stop Loving You
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze Of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Inge Smedemark Jørgensen
EX.4

Championklasse hanner
Brinkley Will I Am
(Blueshire`s I am Canadian with Brinkle - Brinkley Sheza Amazing )
Opdrætter: P J Tomes
Ejer: Dortemarie Nielsen, Torben Nielsen
EX.1 CK 1.BHK CACIB BIR

Åben klasse tæver
Azedagi's Qualified For Adventure
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Azedagi's My Secret Adventure)
Opdrætter og ejer: Lene Johansen, Hans Søderberg, S
EX.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM

Danish Delight Strikes Back
(Dizzny'z Stefanos Athanasiadis - Danish Delight Knock-Out)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birthe Brolykke
EX.2 CK 4.BHK

Beautiful Littledog Avatar
(Danish Delight Que Sera Sera - Aryakas Megaklis)
Opdrætter og ejer: Maria Jakobsen
VG.2

Veteranklasse hanner
Jolly Bears First Class
(Niedersachsen's Pride Art Attack - Jolly Bears Bright Delight)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
EX.1 CK BIK Bedste veteran

Championklasse tæver
Enchant Donna Bella
(Aryakas Hercules - Gentle Paws Enchant of Castle Count)
Opdrætter: Eleonore Singer
Ejer: Henriette Trimarchi
EX.1 CK 2.BTK R.CACIB

Juniorklasse tæver
Reata's Samba in Dk
(Bugaboo's Picture's Perfect - Reata's La Reina)
Opdrætter: Davor & Andrea Javor
Ejer: Lis Thorup Hansen, Ada Bentivenga, Malene Thorup Pedersen
EX.1 CK 3.BTK R.Cert

Grizzly Dream Blaze of Glory
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Danish delight Kiss me Tiger)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
EX.2 4.BTK

Danish Delight Velvet Vera
(Aryaksa Megaklis - Danish Delight Perfect Timing)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birgitte Schjøth, Rikke Andersen
VG.2

Jolly Bears Isn't She Lovely
(Argovian Imported by Youandi - Youandi Jeanne D’arc)
Opdrætter og ejer: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
EX.3 CK
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Great Danish Sleeping Beauty
(Blue Berry's One of A Kind – Great Danish True Fairy-Tail)
Opdrætter: Yrsa og Flemming Jörgensen, S
Ejer: Yrsa Jörgensen, Herdis Thuesen
EX.4 CK

(Bugaboo's Picture's Perfect - Reata's La Reina)
Opdrætter: Davor & Andrea Javor
Ejer: Lis Thorup Hansen, Ada Bentivenga, Malene Thorup Pedersen
EX.1
Danish Delight Velvet Vera
(Aryaksa Megaklis - Danish Delight Perfect Timing)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birgitte Schjøth, Rikke Andersen
VG.2

Veteranklasse tæver
Danish Delight Mary Go Round
(CH Eldorado aus dem Elbe-Urstromtal – CH Zottels Got To Be You)
Opdrætter og ejer: Birgitte Schjøth
EX.1 CK

Mellemklasse tæver
Barkshire's American Style
(Barkshire's Foreign Intrigue – Barkshire's Intoxicating)
Opdrætter: Jane Collen
Ejer: Herdis Halling Thuesen, Birte Fromberg, Jørgen Brieghel
EX.1 CK 3.BTK CERT

Opdrætsklasse
Danish Delight v/ Birgitte Schjøth
HP ÆP

Resultater den 1. maj

My Beautiful Amanda Girl
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter og ejer: Dorthe Madsen
EX.2

Dommer: Irina Poletaeva, SF
Antal hunde: 20
Juniorkasse hanner
Danish Delight Valentino
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Perfect Timing)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birgitte Schjøth
EX.1 CK 3.BHK R.CERT

Grizzly Dream Count On Me
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze of Glory)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
VG.3
Grizzly Dream Can´t Stop Loving You
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze Of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Inge Smedemark Jørgensen
VG.4

Danish Delight Viceroy
(Aryakas Megakliss - Danish Delight Perfect Timing )
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Malene Torup Pedersen, Birgitte Schjøth, Benny Jørgensen
EX.2

Åben klasse tæver
Beautiful Littledog Avatar
(Danish Delight Que Sera Sera - Aryakas Megaklis)
Opdrætter og ejer: Maria Jakobsen
VG.1

Jolly Bears Just Like First Class
(Jolly Bears First Class - Youandi Jeanne D'arc)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
VG.3

Championklasse tæver
Azedagi's Qualified For Adventure
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Azedagi's My Secret Adventure)
Opdrætter og ejer: Lene Johansen, Hasse Søderberg, S
EX.1 CK 1.BTK CACIB BIR

Mellemklasse hanner
Beautiful Littledog Alphas
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter: Maria Jakobsen
Ejer: Jens Jørgen Damberg
EX.1 CK 2.BHK CERT R.CACIB

Enchant Donna Bella
(Aryakas Hercules - Gentle Paws Enchant of Castle Count)
Opdrætter: Eleonore Singer
Ejer: Henriette Trimarchi
EX.2 CK 2.BTK R.CACIB

My Beautiful Albertino the First
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter: Dorthe Madsen
Ejer: Kurt Eilertsen
EX.2 CK 4.BHK

Great Danish Sleeping Beauty
(Blue Berry's One of A Kind – Great Danish True Fairy-Tail)
Opdrætter: Yrsa og Flemming Jörgensen
Ejer: Yrsa Jörgensen, Herdis Thuesen
EX.3 CK 4.BTK

Championklasse hanner
Brinkley Will I Am
(Blueshire`s I am Canadian with Brinkle - Brinkley Sheza Amazing )
Opdrætter: P J Tomes
Ejer: Dortemarie Nielsen, Torben Nielsen
EX.1 CK 1.BHK CACIB BIM

Jolly Bears Isn't She Lovely
(Argovian Imported by Youandi - Youandi Jeanne D’arc)
Opdrætter og ejer:: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
EX.4 CK

Danish Delight Strikes Back
(Dizzny'z Stefanos Athanasiadis - Danish Delight Knock-Out)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birthe Brolykke
EX.2

Veteranklasse tæver
Danish Delight Mary Go Round
(Eldorado aus dem Elbe-Urstromtal – Zottels Got To Be You)
Opdrætter og ejer: Birgitte Schjøth
EX.1 CK BIK Bedste veteran

Veteranklasse hanner
Jolly Bears First Class
(Niedersachsen's Pride Art Attack - Jolly Bears Bright Delight)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
EX.1

Opdrætsklasse
Danish Delight v/Birgitte Schjøth
HP ÆP

Juniorklasse tæver
Reata's Samba in Dk
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National DKK udstilling i Køge den 14. maj
 ved Claus Gaarde-Nielsen, formand for udstillingsudvalget
Dommer: Elena Agafonova, Ru
Antal hunde: 15 + 2 baby
Juniorklasse hanner
Jolly Bears Just Like First Class
(Jolly Bears First Class - Youandi Jeanne D'arc)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
EX.1CK 3BHK
Danish Delight Valentino
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Perfect Timing)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birgitte Schjøth
EX.2

Den rumænske dommer Elena Agafonova sammen med BIR (tv) Enchant Donna
Bella og BIM Brinkley Will I Am. - Foto: Claus Gaarde-Nielsen.

Mellemklasse hanner
My Beautiful Albertino the First
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter: Dorthe Madsen
Ejer: Kurt Eilertsen
EX.1 CK 4.BHK

(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze Of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Inge Smedemark Jørgensen
VG.1
Åben klasse tæver
Barkshire's American Style
(Barkshire's Foreign Intrigue – Barkshire's Intoxicating)
Opdrætter: Jane Collen
Ejer: Herdis Halling Thuesen, Birte Fromberg, Jørgen Brieghel
EX.1 CK 2.BTK CERT

Åben klasse hanner
Beautiful Littledog Alphas
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter: Maria Jakobsen
Ejer: Jens Jørgen Damberg
EX.1

Beautiful Littledog Avatar
(Danish Delight Que Sera Sera - Aryakas Megaklis)
Opdrætter og ejer: Maria Jakobsen
VG.2

Championklasse hanner
Brinkley Will I Am
(Blueshire`s I am Canadian with Brinkle - Brinkley Sheza Amazing )
Opdrætter: P J Tomes
Ejer: Dortemarie Nielsen, Torben Nielsen
EX.1 CK 1.BHK BIM

Championklasse tæver
Enchant Donna Bella
(Aryakas Hercules - Gentle Paws Enchant of Castle Count)
Opdrætter: Eleonore Singer
Ejer: Henriette Trimarchi
EX.1 CK 1.BTK BIR

Danish Delight Strikes Back
(Dizzny'z Stefanos Athanasiadis - Danish Delight Knock-Out)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birthe Brolykke
EX.2

Great Danish Sleeping Beauty
(Blue Berry's One of A Kind – Great Danish True Fairy-Tail)
Opdrætter: Yrsa og Flemming Jörgensen
Ejer: Yrsa Jörgensen, Herdis Thuesen
EX.2

Veteranklasse hanner
Jolly Bears First Class
(Niedersachsen's Pride Art Attack - Jolly Bears Bright Delight)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
EX.1 CK 2.BHK CERT BIK Dagens bedste veteran

Jolly Bears Isn't She Lovely
(CH Argovian Imported by Youandi - CH Youandi Jeanne D’arc)
Opdrætter og ejer: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
VG.3

Babyklasse tæver
Beautiful Littledog Bourne Legacy
(Danish Delight Rasmus Rex - Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter og ejer: Maria Jakobsen
SL.1 Bedste baby

Det er detaljerne, der skaber resultaterne

Beautiful Littledog Believers
(Danish Delight Rasmus Rex - Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter og ejer: Maria Jakobsen
SL.2
Juniorklasse tæver
Reata's Samba in Dk
(Bugaboo's Picture's Perfect - Reata's La Reina)
Opdrætter: Davor & Andrea Javor
Ejer: Lis Thorup Hansen, Ada Bentivenga, Malene Thorup Pedersen
EX.1

REVISION P/S
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Tlf. 4879 9111 · www.nordkyst-revision.dk

Mellemklasse tæver
Grizzly Dream Can´t Stop Loving You
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3-dages international DKK-udstilling i Vejen

Dommer: Colette Muldoon, Irl
Antal hunde: 19 + 2 baby

Veteranklasse hanner
Jolly Bears First Class
(Niedersachsen's Pride Art Attack - Jolly Bears Bright Delight)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
EX.1 CK 3.BHK R.CERT BIK Bedste veteran

Babyklasse hanner
Vegas aus dem Rotmaintal
(Silvery Bear Göd Wide Boy - Klara aus dem Rotmaintal)
Opdrætter: Heike Bilsheim
Ejer: Susanne Brix Aaby
SL.1 Bedste baby

Mellemklasse tæver
Grizzly Dream Can´t Stop Loving You
(Sweet Expression's Meet & Greet - CH Grizzly Dream Blaze Of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Inge Smedemark Jørgensen
EX.1 CK 2.BTK CERT R.CACIB

Mitch Du Clos De La Lizandiere
(Niedersachsen's Pride Highness Sir Hamlet - Griland Palmary)
Opdrætter: Brigitte Francart
Ejer: Jens Jørgen Damberg
SL.2

My Beautiful Amanda Girl
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter og ejer: Dorthe Madsen
EX.2

 tekst og fotos: Claus Gaarde-Nielsen, formand for udstillingsudvalget

Resultater den 10. juni

Grizzly Dream Count On Me
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze of Glory)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
EX.3

Juniorklasse hanner
Ernie Vom Goltzschesee
(Anastacia vom Goitzschesee - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter: Beate Schulz, Rene Schulz-Lorenz
Ejer: Beate Schulz
EX.1 CK 2.BHK CERT

Åben klasse tæver
Blue Lady Vom Goitzschesee
(Shaggy Blue Bob`s Evita - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter: Beate Schulz
Ejer: Beate Schulz & Rene Schulz-Lorenz
EX.1 CK

Mellemklasse hanner
Grizzly Dream Complicated Heart
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Karethe Jakobsen
EX.2

Championklasse tæver
Grizzly Dream Blaze of Glory
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Danish delight Kiss me Tiger)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
EX.1 CK 1.BTK CACIB BIM

My Beautiful Albertino the First
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter: Dorthe Madsen
Ejer: Kurt Eilertsen
EX.1 CK 4.BHK

Enchant Donna Bella
(Aryakas Hercules - Gentle Paws Enchant of Castle Count)
Opdrætter: Eleonore Singer
Ejer: Henriette Trimarchi
EX.2 CK 3.BTK

Åben klasse hanner
Beautiful Littledog Alphas
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter: Maria Jakobsen
Ejer: Jens Jørgen Damberg
EX.1

Azedagi's Qualified For Adventure
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Azedagi's My Secret Adventure)
Opdrætter og ejer: Lene Johansen, Hasse Søderberg
EX.3 CK 4.BTK

Nochmal aus dem Elbe-Urstromtal
(Just Because a. d. Elbe-Urstromtal - Flashlight a. d. Elbe-Urstromtal)
Opdrætter: Cornelia Verelst
Ejer: Heike van Bossche
EX.2

Beautifulqualified A Memory
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Enchant Ashley Beautiful Girl)
Opdrætter og ejer: Christa Stensig
EX.4

Championklasse hanner
Brinkley Will I Am
(Blueshire`s I am Canadian with Brinkle - Brinkley Sheza Amazing )
Opdrætter: P J Tomes
Ejer: Dortemarie Nielsen, Torben Nielsen
EX.1 CK 1.BHK CACIB BIR

Cosma Shiva Vom Goitzschesee
(Anastacia vom Goitzschesee - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter: Beate Schulz
Ejer: Beate Schulz & Rene Schulz-Lorenz
EX.

Danish Delight Strikes Back
(Dizzny'z Stefanos Athanasiadis - Danish Delight Knock-Out)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birthe Brolykke
EX.2

Veteranklasse tæver
Danish Delight Mary Go Round
(CH Eldorado aus dem Elbe-Urstromtal – CH Zottels Got To Be You)
Opdrætter og ejer: Birgitte Schjøth
EX.1 CK

Jethro Tull Of Padirac
(Brinkley Barnaby- I Am of Padirac)
Opdrætter og ejer: Ria van der Wal
EX.3

Opdrætsklasse
Grizzly Dream v/Anette Englykke
HP ÆP
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Resultater den 11. juni

Veteranklasse hanner
Jolly Bears First Class
(Niedersachsen's Pride Art Attack - Jolly Bears Bright Delight)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
EX.1 CK Bedste veteran

Dommer: Olga Sinko, SL
Antal hunde: 19 + 2 baby
Babyklasse hanner
Mitch Du Clos De La Lizandiere
(Niedersachsen's Pride Highness Sir Hamlet - Griland Palmary)
Opdrætter: Brigitte Francart
Ejer: Jens Jørgen Damberg
SL.2 Bedste hvalp

Juniorklasse tæver
Reata's Samba in Dk
(Bugaboo's Picture's Perfect - Reata's La Reina)
Opdrætter: Davor & Andrea Javor
Ejer: Lis Thorup Hansen, Ada Bentivenga, Malene Thorup Pedersen
EX.1 CK 4.BTK

Vegas aus dem Rotmaintal
(Silvery Bear Göd Wide Boy - Klara aus dem Rotmaintal)
Opdrætter: Heike Bilsheim
Ejer: Susanne Brix Aaby
SL.1

Mellemklasse tæver
My Beautiful Amanda Girl
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa )
Opdrætter og ejer: Dorthe Madsen
EX.1 CK 3.BTK R.CERT

Juniorklasse hanner
Ernie Vom Goltzschesee
(Anastacia vom Goitzschesee - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter: B. Schulz, R. Schulz-Lorenz
Ejer: Beate Schulz
EX.1 CK 3.BHK

Grizzly Dream Can´t Stop Loving You
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze Of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Inge Smedemark Jørgensen
EX.2

Danish Delight Viceroy
(Aryakas Megakliss - Danish Delight Perfect Timing )
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Malene Torup Pedersen, Birgitte Schjøth, Benny Jørgensen
EX.2 CK

Grizzly Dream Count On Me
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze of Glory)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
EX.3

Mellemklasse hanner
My Beautiful Albertino the First
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter: Dorthe Madsen
Ejer: Kurt Eilertsen
EX.1

Åben klasse tæver
Blue Lady Vom Goitzschesee
(Shaggy Blue Bob`s Evita - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter og ejer: Beate Schulz & Rene Schulz-Lorenz
EX.1 CK
Championklasse tæver
Cosma Shiva Vom Goitzschesee
(Anastacia vom Goitzschesee - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter og ejer: Beate Schulz & Rene Schulz-Lorenz
EX.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM

Grizzly Dream Complicated Heart
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Karethe Jakobsen
EX.2 CK

Azedagi's Qualified For Adventure
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Azedagi's My Secret Adventure)
Opdrætter og ejer: Lene Johansen, Hasse Søderberg
EX.2 CK 2.BTK R.CACIB

Åben klasse hanner
Nochmal aus dem Elbe-Urstromtal
(Just Because a. d. Elbe-Urstromtal - Flashlight a. d. Elbe-Urstromtal)
Opdrætter: Cornelia Verelst
Ejer: Heike van Bossche
EX.1 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB

Enchant Donna Bella
(Aryakas Hercules - Gentle Paws Enchant of Castle Count)
Opdrætter: Eleonore Singer
Ejer: Henriette Trimarchi
EX.2 CK

Beautiful Littledog Alphas
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter: Maria Jakobsen
Ejer: Jens Jørgen Damberg
EX.2

Grizzly Dream Blaze of Glory
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Danish delight Kiss me Tiger)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
EX.1 CK

Championklasse hanner
Jethro Tull Of Padirac
(Brinkley Barnaby - I Am of Padirac)
Opdrætter og ejer: Ria van der Wal
EX.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR Ny dansk champion

Opdrætsklasse
Grizzly Dream v/Anette Englykke
HP ÆP

Brinkley Will I Am
(Blueshire`s I am Canadian with Brinkle - Brinkley Sheza Amazing )
Opdrætter: P. J. Tomes
Ejer: Dortemarie Nielsen, Torben Nielsen
EX.2 CK 4.BHK

Resultater den 12. juni
Dommer: Marianne Birte Baden, DK
Antal hunde: 17 + 2 baby

Danish Delight Strikes Back
(Dizzny'z Stefanos Athanasiadis - Danish Delight Knock-Out)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birthe Brolykke
EX.3 CK

Babyklasse hanner
Beautiful Littledog Bodyguard
(Danish Delight Rasmus Rex – Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter: Maria Mathie Matzen Jakobsen
Ejer: Ivan Mikkelsen, Bettina Mikkelsen
SL.1 Bedste hvalp
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Vegas aus dem Rotmaintal
(Silvery Bear Göd Wide Boy - Klara aus dem Rotmaintal)
Opdrætter: Heike Bilsheim
Ejer: Susanne Brix Aaby
SL.2

Juniorklasse tæver
Reata's Samba in Dk
(Bugaboo's Picture's Perfect - Reata's La Reina)
Opdrætter: Davor & Andrea Javor
Ejer: Lis Thorup Hansen, Ada Bentivenga, Malene Thorup Pedersen
EX.1 CK 4.BTK

Juniorklasse hanner
Ernie Vom Goltzschesee
(Anastacia vom Goitzschesee - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter og ejer: Beate Schulz, Rene Schulz-Lorenz
EX.1 CK 2.BHK CERT

Mellemklasse tæver
Grizzly Dream Can´t Stop Loving You
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze Of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Inge Smedemark Jørgensen
EX.1 CK 3.BTK R.CERT

Danish Delight Viceroy
(Aryakas Megakliss - Danish Delight Perfect Timing )
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Malene Torup Pedersen, Birgitte Schjøth, Benny Jørgensen
EX.2 CK

Grizzly Dream Count On Me
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze of Glory)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
EX.2

Mellemklasse hanner
My Beautiful Albertino the First
(Sound Solution Ground Control - Danish Delight Quintessa)
Opdrætter: Dorthe Madsen
Ejer: Kurt Eilertsen
EX.1 CK 3.BHK R.CERT R.CACIB

My Beautiful Amanda Girl
(Danish Delight Quintessa - Sound Solution Ground Control)
Opdrætter og ejer: Dorthe Madsen
EX.3
Åben klasse tæver
Blue Lady Vom Goitzschesee
(Shaggy Blue Bob`s Evita - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter og ejer: Beate Schulz & Rene Schulz-Lorenz
EX.1 CK 2.BTK CERT R.CACIB Ny dansk champion

Grizzly Dream Complicated Heart
(Sweet Expression's Meet & Greet - Grizzly Dream Blaze of Glory)
Opdrætter: Anette Englykke
Ejer: Karethe Jakobsen
EX.2

Championklasse tæver
Azedagi's Qualified For Adventure
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Azedagi's My Secret Adventure)
Opdrætter og ejer: Lene Johansen, Hasse Søderberg
EX.1 CK 1.BTK CACIB BIR

Åben klasse hanner
Beautiful Littledog Alphas
(Aryakas Megaklis - Danish Delight Que Sera Sera)
Opdrætter: Maria Jakobsen
Ejer: Jens Jørgen Damberg
EX.1 CK 4.BHK

Cosma Shiva Vom Goitzschesee
(Anastacia vom Goitzschesee - Shaggy Blue Bob`s Here is George)
Opdrætter og ejer: Beate Schulz & Rene Schulz-Lorenz
EX.2 CK

Championklasse hanner
Brinkley Will I Am
(Blueshire`s I am Canadian with Brinkle - Brinkley Sheza Amazing )
Opdrætter: P. J. Tomes
Ejer: Dortemarie Nielsen, Torben Nielsen
EX.1 CK 1.BHK CACIB BIM

Grizzly Dream Blaze of Glory
(Checkpoint Charlies Quasi Qualified - Danish Delight Kiss Me Tiger)
Opdrætter og ejer: Anette Englykke
EX.3 CK

Danish Delight Strikes Back
(Dizzny'z Stefanos Athanasiadis - Danish Delight Knock-Out)
Opdrætter: Birgitte Schjøth
Ejer: Birthe Brolykke
EX.2 CK

Enchant Donna Bella
(Aryakas Hercules - Gentle Paws Enchant of Castle Count)
Opdrætter: Eleonore Singer
Ejer: Henriette Trimarchi
EX.4 CK

Veteranklasse hanner
Jolly Bears First Class
(Niedersachsen's Pride Art Attack - Jolly Bears Bright Delight)
Opdrætter: Lis Thorup Hansen, Hans Ove Pedersen
Ejer: Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga
EX.1 CK BIK Bedste veteran

10. juni: Brinkley Will I Am (BIR) og Grizzly Dream
Blaze of Glory (BIM). - Foto: Claus Gaarde-Nielsen.

Opdrætsklasse
Grizzly Dream v/Anette Englykke
HP ÆP

11. juni: Jethro Tull Of Padirac (BIR) og Cosma Shiva
Vom Goitzschesee (BIM). - Foto: Claus Gaarde-Nielsen.

23

12. juni: Brinkley Will I Am (BIM) og Azedagi's Qualified For
Adventure (BIR). - Foto: Claus Gaarde-Nielsen.

Lp i Ishøj
-prøve i den nye klasse 2016 og afslutning


af Hans Ove Pedersen

prøvearealet, lettet over, at det var
overstået. Det blev optaget på video, så
nu kan jeg nyde, hvor godt det gik.
Så blev det ”den unge umuliges” tur
og lineføringen gik næsten på samme
måde. Det havde jeg til gengæld ikke
forventet, for jeg havde ikke selv trænet
den og den gjorde det næsten lige så
godt som den ældre! FORBAVSENDE og
vi fik ikke 0. Værre gik det med stå, for
der gik den efter mig med det samme
og i springet løb den også udenom. Stillingsskift gik hæderligt af en eller anden
årsag, men ikke fuldt point. I apport gik
det næsten på samme måde som den
ældre, men den lagde sig ned og tyggede i den stakkels trægenstand. Derimod
kunne den efter forventningerne hverken blive siddende i 15 sekunder eller
liggende i dæk i 1 min. Den unge hunds
problemer blev smukt formuleret i helhedsindtrykket
med bemærkningen:
”Træn blot videre og det gode resultat
skal nok komme!”
Vi havde sammen, hundene og jeg,
haft en god oplevelse af at gøre noget
sammen. Det giver ligesom et andet forhold til hunden, når man har forsøgt at
appellere til dens bedre jeg.
Ved den efterfølgende afslutning blev
alle resultater læst højt og den to år
gamle OES bestod da prøven, endog
med en 2. præmie. Den ”unge balstyrige”, som jeg ikke selv havde trænet
med, bestod ikke. Jeg har ikke været
særlig flittig til hjemmetræning, så hvad
kan man forlange...
Jeg var fint tilfreds med at have prøvet - og kan opfordre andre til at gøre
ligeså.

Vi gik til træning med to unge OES’er i
Beagle Klubben i Ishøj, og da prøvedagen nærmede sig, var Lis ret sikker på,
at hun ikke ville op med den unge; den
kan ingenting... Jeg havde trænet lidt
med den 2 år gamle, der til sidste års
prøve i gammelt program vist bestod
klassen med nød og næppe.
Jeg besluttede mig så til at melde både ”den unge umulige” og den lidt
”ældre nu prøvede” til det nye DKK- og
DSS-program. Den nye klasse er jo lidt
anderledes, men det kunne vel ikke gå
andet end helt galt.
Først gik jeg op med den ældre og den
første øvelse var lineføring i en lidt udvidet form end sidste år. Hun lagde ud i
fin stil og fulgte interesseret og opmærksomt de første 8 sekunder, og så
slog hun fra. Hun havde fundet noget
interessant at snuse til og da jeg lokkede hende med, var det som om hun sagde: ”Nåh, det må du undskylde, det
kunne du da bare have sagt.” Det var jo
det, jeg gjorde og det er fortsat tilladt at
snakke lidt opmuntrende til hunden under denne øvelse. Så bumlede hun ind i
mig i en vending (hun var ikke opmærksom nok) og så kom der nogle gevaldige
skævsidninger, som jeg bebrejdede hende, men det var jo ligesom for sent. Vi
fik da ikke 0 point, så det var da OK. Så
gik det som sædvanligt godt i en
ståøvelse, men i springet, der nu er omvendt, idet man kalder hunden henover
springbrættet, gik det galt: hun løb resolut udenom. Det gav 0. Stillingsskift
gik hæderligt, selv jeg følte, at det var
første gang, jeg stod så langt fra hunden. Indkaldet plejer vi heller ikke at
have problemer med og jeg tror tilmed,
at hun sad lige. Så kom vi til den nye
øvelse i denne klasse: apport. Jeg ivrede
apportbukken mod hende og sagde, at
jeg var klar. Derefter tog hunden sørme
apporten i munden, som den skulle og
beholdt den i de sekunder, den skal,
men tyggede en del i den. Det gav da
point. Med den hund har jeg ingen problemer i en sit-øvelse eller en dækøvelse, selv om den skulle ligge der 1
minut. OG SÅ VAR VI FÆRDIGE MED
DEN PRØVE. DSS-dommeren skrev et
par bevingede ord og så gik jeg ud af

Vores race er repræsenteret på

STORE HESTEDAG
i Roskilde den 3. + 4. september

Så kig forbi OES standen og få en snak med alle de andre
hunde, nyd en god kop kaffe og måske ”en lille en”, deltag i
raceparaden på den store plæne med din nybørstede hund,
nyd opvisning af andre racer samt naturligvis et væld af skønne heste præsenteret på alle mulige måder. Vær med til at vise
vores pelsrace frem for hele Danmark og deltag i denne weekends arrangement mellem kl. 10 – 18 begge dage, og har du
lyst kan vi sagtens finde en lille bitte opgave til dig og din hund
på dagen!
Check det fuldstændige program på www.storehestedag.dk
Lisa
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OES TRÆF i Horsens
Europæisk Middelalder Festival 2016

lørdag den 27. august kl. 10

FÆNGSLET i Horsens trækker igen i sine flotte middelalderklæder. Dørene åbnes for Europæisk Middelalder Festival for 22. gang. Markedsfolk, håndværkere, riddere,
musikere, gøglere og andet godtfolk samles endnu engang ved byens marked og skaber
en helt fantastisk, autentisk og speciel middelalderstemning.
Traditionen tro, inviteres du og din OES til træf i middelalderens tegn.
Vi har her en enestående chance for at kunne vise vores dejlige race frem, da festivalen
huser rigtig mange besøgende.
Vi mødes ved indgangen fra Fussingsvej (foran Fængslet). Vi starter med en kop kaffe
og tager gruppefoto, inden vi bevæger os ind på pladsen og ser på boderne, alt imens vi
fremviser OES’erne, som ivrigt plejer at lade sig klappe og nusse.
Klubben vil være vært med en forfriskning undervejs.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at lægge vejen forbi – vi glæder os til at se
jer.
Tilmelding kan ske til:
Anette Englykke, tlf. 5155 3222, mail: englykke@hafnet.dk
Marianne Hougaard, tlf. 6080 7666, mail: oeshou@gmail.com
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Store Hundedag
4. september
kl. 10 - til ca. 16
på Lilleskov Slot
Stubbæk Skolegade 10
6200 Åbenrå

Sønderjyllands største hundedag finder sted på Lilleskov Slot den 4. september
Dagen byder på et væld af forrygende oplevelser, aktiviteter og konkurrencer for hunde,
børn og voksne. Der vil være masser af fantastiske stande, LIVE musik og som altid super flotte præmier.
OES Klubben deltager i år med en stand, som bliver bemandet af Anette Englykke, Maria Matzen Jakobsen, Claus Gaarde-Nielsen og Rikke Andersen.
Her vil vi stå klar med børste og sakse samt godbidder til hundene og kaffe og kage til
de 2-benede.
Foruden standen vil OES Klubben også stå for en ½ times opvisning.
Vi håber, at mange af vores medlemmer har lyst til at komme forbi til en hyggelig festival for hunde og ejere.
Alle konkurrencer koster
kun 20 kr., så kan din
OES et sjovt trick eller
elsker den at deltage i
konkurrencer med f.eks.
børn/børnebørn, så er
det bare at samle hele
familien og komme ned
til os i Åbenrå.
Se mere på
www.lilleskovslot.dk

På hyggeligt gensyn
Rikke Andersen
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Invitation til

Blokhus-Hune-hundefestival
søndag den 11. september
Kom og vær med!
Søndag den 11. september fra kl. 10 til 16 deltager OES Klubben i Blokhus-HuneHundefestival.
Adressen er: Festivalpladsen ved Blokhus Vildtreservat, Kystvejen 19, 9490 Pandrup.
Klubben vil have en stand på pladsen og i løbet af dagen vil vi deltage i de mange forskellige aktiviteter.
I kan se mere om dagens program på:
http://blokhus-hune-hundefestival.dk/program-2016/

Kom og lad os få en hyggelig dag sammen og med vores hunde.

Har I spørgsmål til dagen er I meget velkommen til at kontakte de to nordjyske lokalrepræsentanter:
Birgit Larsen tlf. 60852996

birgitlarsen99@hotmail.com

Anni Pedersen tlf. 98922991

flemming@anniflemming.dk

eller:
Birte Fromberg tlf. 46769306

blueberry@c.dk
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Efterårstur
på Lolland
søndag den 2. oktober
kl. 13

I år finder efterårsturen sted i smukke Maribo på Lolland
Vi mødes på P-pladsen v/Jysk, Brovejen i Maribo.
Derfra går vi ind i den nyåbnede hundeskov, som ligger lige op til Maribo Nørresø.
Når hundene har løbet lidt krudt af, går vi ad et meget smukt stisystem til Søndersø og videre til Maribo Domkirke, som her i sommer havde 600 års jubilæum.
Vi kan også gå forbi Frilandsmuseet, som dog desværre lukker for sæsonen 30/9,
men det er jo muligt at se husene udefra. I nærheden af Frilandsmuseet ligger
Hylddalen, hvor der afholdes mange friluftskoncerter, musicals og teaterforestillinger.
Vi håber på tørvejr, så vi kan slutte turen af med kaffe og lidt at spise ved nogle
af de mange borde/bænke, som er opstillet rundt omkring i området.
Kørselsvejledning:
Kør ad E47 motorvejen mod Rødby.
Tag afkørsel 48 mod Maribo og drej herefter til venstre.
I rundkørslen tages 4. vej til Brovejen.
Kør 400-500 meter til P-pladsen v/Jysk på højre hånd.
Af hensyn til kaffebrygning og kagebagning er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 27. september til: Birthe Brolykke, tlf. 5444 7343 eller e-mail shagarag@post4.tele.dk

Mange hilsener og på gensyn den 2. oktober
Birthe Brolykke, lokalrepræsentant
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Dato

Aktivitet

Dommer

Bemærkninger

20. august

National DKK udstilling
i Vamdrup

Morten Matthes, DK

21. august

OES Klubbens specialshow
i Hedensted

Eleonore Singer, A se juninummeret

21. august

Havnerundfart i København

se juninummeret

27. august

OES-træf i Horsens

se side 25

1. september

Deadline for stof
til oktober-nummeret

kontakt Anne Tinning

3. og 4. september

Store Hestedag i Roskilde

se side 24

4. september

Store Hundedag
på Lilleskov Slot i Åbenrå

se side 26

11. september

OES Klubbens stiftelsesdag
1965

11. september

Blokhus-Hune Hundefestival

se side 27

11. september

Hundens Dag
i Tivoli København

se DKK’s hjemmeside

18. september

International DKK udstilling
i Ballerup

2. oktober

Efterårstur på Lolland

se side 28

8. oktober

Lille Lydighedsdag

kontakt lydighedsudvalget

Tomas Rohlin, DK

se DKK’s hjemmeside

se DKK’s hjemmeside

Foto: Anette Englykke

OES Klubbens medlemmer ønskes en dejlig sensommer
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