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Bestyrelsens indlæg

Jeg vil arbejde for en åben og 
synlig klub.

� af Dorthe Madsen, 
   sekretær

På generalforsamlingen den 14. april 2018 skulle 
der fintælling af stemmerne til, at finde det andet 
medlem til bestyrelsen og heldet var på min side. 
29 medlemmer havde stemt på mig og 28 havde 
stemt på Jan Jacobsen – det må siges at være 
Close Race – så TUSINDE tak for valget 
Det som jeg vil bruge valget til er, at vi får en 
mere åben og synlig bestyrelse, der hurtigt kan 
træffe nogle gode beslutninger for vores OES’er 
og deres mennesker - et tættere samarbejde i 
bestyrelsen - at det enkle bestyrelsesmedlem 
ikke påtager sig flere opgaver end man magter -  
få ryddet op i de opgaver der ligger og evt. få 
dem fordelt på andre/flere hænder – dette vil 
efter min mening, være til gavn for med-
lemmerne og dermed klubben. 
Jeg vil også arbejde for, at OES’er forbliver en 
sund og stærk race. Vi skal som opdrætter avle 
nogle sunde, mentalt stærke og glade hunde. Så 
kan vi nemlig dele vores hverdag sammen med 
en hund, der er velafbalanceret, velfungerende 
og ikke kun en fryd for øjet.
Jeg har arrangeret en mentalbeskrivelse (UHM) 
dag. Den finder sted den 8. september 2018 – 
Esrumvej 443, Plejelt, 3230 Græsted. Der kan 
man få sin hund testet og se, om hunden rent 
mentalt lever op til den profil vi ønsker for racen. 
Der er allerede nu fin opbakning fra OES ejerne.  
Læs mere om det UHM arrangementet inde 
bladet eller på DKK hjemmeside.
Et arrangement som jeg er meget stolt over er 
klubbens weekend på Fyn. Vi kunne i år fejre, at 
det var 20 år siden at lokalrepræsentanterne på 
årsmødet i 1997 besluttede, at afholde første 
Nyborg festival for OES med familie og den fandt 
sted den 21. – 23. august 1998. Jeg har gennem 

Fungerende redaktør:
Claus Gaarde-Nielsen
  Udlodden 1
  3390 Hundested
  2448 9929
  redaktion@oesidk.dk
Fungerende 
ansvarshavende redaktør:
Klubbens næstformand
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OES Klubben har et arkiv der vokser.
Har du ideer,tanker eller holdninger på hvordan,

dette kan opbevares for eftertiden?
Hvordan sikrer vi dette bedst muligt?

Hvad skal gemmes?
Hvordan skal det gemmes?

Vi vil meget gerne høre fra dig.
Nødvendigt teknisk udstyr/hjælp sørger klubben for.

Skriv til en fra bestyrelsen for at høre nærmere.

mange år været med til få disse 
weekender til at køre og bare glæden 
og tilfredsheden hos de der deltager, 
er AL TAK nok. Vi har allerede 
booket alle 10 stk. H. C. Andersen 
hytter og næste gang vi mødes, er 
den 28. – 30. juni 2019 på Bøsøre 
Strand Feriepark. Alle er meget 
velkommen, så sidder du og tænker, 
det er da lige noget for min OES med 
familie, så kontakt os eller læs 
artiklen om vores helt eventyrlige 

weekend andet sted i bladet.  
Et godt fundament for klubbens 
fremtid, vil være et stigende antal 
hvalpe og medlemmer. Det vil kunne 
sikre racens bestående i Danmark.
 Jeg vil gøre mit bedste for, at 
medlemmerne tænker: godt jeg 
valgte en OES og naturligvis være 
medlem af OES klubben samt nye 
hvalpekøber vil vælge en hvalp af 
vores skønne race.

 Arkivudvalget søger
medlemmer

Udstillingsudvalget har set sig nødsaget til at lave en lille ændring i point-
systemet og med virkning fra og med Billund udstillingen 4. august og resten 
af året 2018
Det fulde pointsystem vil være at finde på OES klubbens hjemmeside under 
aktiviteter > udstillinger > årets udstillingshunde
Ændringen består i følgende:
Excellent udløser 5 point ( i stedet for 1 point ) og samtidig ændres placerings 
point til 4,3,2,1 i stedet for 5,3,2,1

Bestyrelsen har med stemmerne 3-2, fulgt Udstillingsudvalgets forslag, som 
hermed er gældende fra og med 4. august 2018 . (Stemmefordelingen vil 
fremgå af bestyrelsesreferatet for august måned).

 Fra udstillingsudvalget
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•	v/	Lisa	Thielfoldt	Nielsen

Det er ved at være en tilbage-
vendende 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 takle 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.

Jeg synes, vi her i Danmark stadig 
ligger rigtig godt til 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! MEN vi 
behøver flere husfæller så har du 
100,00 kr liggende i en kagedåse, så 
me ld d in mand/hust ru/børn/
svigerbørn/andre familiemedlemmer 
ind med det samme på konto no: 
5016 – 1126086 måske bliver du 
den heldige vinder af Årets Julegave! 
Og så må der danses…

SWEDEN
Founded 1964
84 members in 2018 
94 members in 2017 
111 members in 2016 
126 members in 2015
31 puppies in 2017  
0 puppies in 2016  
20 puppies 2015 
5 puppies 2014
5 active breeders
Annual membership fee: 
Euro 26 (Sek 250) and 6 euro (50 
sek) family member
3 annual club magazines 2017

DENMARK
Founded 1965
113 members in 2018 
122 members in 2017 
117 members 2016 
122 members 2015 
120 members 2014
17 puppies in 2017 
20 puppies in 2016 
15 puppies 2015 
30 puppies 2014
Breeders: 5
Annual membership fee Dkk. 325 
( 43 euro )
5 annual magazines + 1 electronic 
Newsletter )

Orientering fra PR Udvalg 
Udland 
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FINLAND
Founded 1970
120 members 2018 
118 members 2017
122 members 2016 
131 members 2015 
140 members in 2014 
15 puppies in 2017 
33 puppies in 2016
33 puppies in 2015 
47 puppies in 2014
11 active breeders
Annual membership fee 2018:  30 
euro, family member 10 euro, life 
member 300 euro
1 annual Club's Year Book in Finnish 
+ 1 Christmas Magazin
Monthly updates on the c lub 
homepage on activities

NORWAY
Founded 1971
51 members in 2018 
53 members in 2017 
59 members 2016 
67 members 2015 
52 members 2014
13 puppies born in 2017 
0 puppies born in 2016/2015/2014
Breeders: 1
Annual membership fee 2018: Euro 
30 (Nok 280,- ) + 52 (Nok. 390,- ) 
incl. membership fee to NKK , Family 
members 9 Euro (80 nok)
2 annual club magazines + 2 
electronic newsletters + regular 
homepage update + 10 annual Nkk 
magazines

 Forside ansvarlig til OES 
hjemmesiden

Kunne du tænke dig at være den der jævnligt skifter forside fotoet på 
OES hjemmesiden?

Vi vil meget gerne høre fra dig :-)

Alt hvad det kræver er en PC/Mac/tablet 
med internet forbindelse.

Vejledning, støtte og hjælp sørger klubbens 2 
webmastere for (Poul/Claus).

Skriv til en fra bestyrelsen eller til webm@oesidk.dk for at høre 
nærmere.
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Ozzy på stolen
Vinderen får direkte besked

Vi siget tak for alle bidragene og ser frem til næste konkurrence. Se på 
side 21 i dette nyhedsbrev.

På næste side ses nr.2 og nr.3

 Vinder af foto 
konkurencen for juni 

måned er fundet
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Nr 2 blev hunden Hercules med de “2 
tænder”

Nr 3 blev 
hunden Merlot 
som havde 
smagt på 
Chardonnay 
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”Reata’s Samba in DK” 
ejet af Lis Thorup Hansen, Ada 
Bentivenga & Malene Thorup 
Pedersen og opdrættet af Davor & 
Andrea Javor / Kroatien

Billedet er taget i et rødt DKK telt, 
derfor dette røde skær. 

”Danish Delight Viceroy” 
ejet af Malene Thorup Hansen & 
Benny Jørgensen samt opdrættet af 
Birgitte Schjøth

På billedet, Freja Jalsing som handler 
Murphy

To	nye	danske	champion	fik	på	Vejen	uds5llingen	
udleveret	klubbens	Champion	statue=e

Uds5llingsudvalget	siger	hjertelig	5llykke	5l

Nye danske champions
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� af Dorthe Madsen

For 20. gang blev der afholdt week-
end for vores skønne OES’er og 
deres lige så dejlige mennesker. 

OES weekend blev foreslået på lokal-
repræsentanternes årsmøde i 1997 - 
der blev det besluttede, at prøve et 
arrangement, der skulle være en 
festival for OES’er med familie. Det 
løb første gang af stablen den 21. – 
23. august 1998 og blev kaldt 
Nyborg Festival for OES med familie.

I 2018 havde vi booket H. C. 
Andersen hytterne på Bøsøre Strand 
Feriepark, og der var tilslutning fra 
15 mennesker og 14 OES’er + 4 
hunde af andre racer, så vi havde 7 
hytter + en plads til egen camping-
vogn. I år kunne vi byde velkommen 
til 1 nyt par, Vif og Jan Videler samt 
dejligt gensyn med Maria Matzen og 
Jan Jacobsen – altid dejlig når nye vil 
deltage i arrangementet.  

En eventyrlig Bøsøre 
weekend den 21. – 23. juni 

2018
Alle OES’er med familie kom fredag 
eftermiddag og gensynsglæden var 
stor, så der blev hygget og snakket 
hele eftermiddagen medens der var 
opsætning af havepavillon, så vi 
kunne have fælles morgen- og 
aftensmad. 

Efter fælles morgenmad lørdag gik 
turen til Kerteminde hvor vi hos Jette 
M ø l l e r b l e v m o d t a g e t m e d 
Dannebrog i haven. Jette havde 
planlagt en tur rundt i byen og var en 
hel fantastisk turguide.

Jette tog os først op til Johannes 
Larsen museet, hvor vi havde fået lov 
til at komme ind i haven, så vi kunne 
beundre denne flotte have. Derefter 
gik turen ned til Kerteminde Lyst-
bådehavn og gennem Kerteminde 
bymidte, hvor vi kom forbi en gamle 
købmandsgård og i Langgade mødte 
vi en butiks- tidligere OES ejer. Vi fik 
en lang snak med ham, hvorefter han 
skyndte sig ind og ringede hjem for 
at fortælle, at vi var i byen. Hans 
kone kom cyklende ned til cafeen for 
at hilse på hundene. 
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Vi spiste frokost på en skøn cafe på 
torvet hvor der var udsigt til vandet. 
Efter frokosten gik vi over broen, for 
at se på statuen af fiskerpigen 
Amanda der oprindelig var skue-
spiller og hed Sofie, iflg. Jette. Turen 
sluttede med en gå-tur tilbage gen-
nem byen og tilbage til vores biler. 

En stor tak til Jette Møller der bare 
var den helt perfekte guide – tror 
aldrig jeg har mødt et menneske der 
kender alle indbyggerne i byen. Det 
bevirkede jo så, at rigtig mange 
stoppede op for at snakke og nusse 
med hundene. En hel speciel og 
dejlig tur – STOR tak til Jette Møller. 

E f termiddagen står ALTID på 
forskellige konkurrencer i form af 
lege og spil. Igen i år var der 
Kongespil på programmet, så vi blev 
delt op på 2 hold. Glæden var enorm 
hver gang der blev væltet en pind. 
Derefter skattejagt sammen med 
hundene – her blev deltagerne delt 
op på 3 hold.

I år prøvede vi en ny konkurrence 
som havde været med på allerførste 
weekend – et stafetløb for tjener og 
hund. Grundet tidligere erfaring med 
skader lavede vi det om, så hver 
enkel deltager skulle gå med hund i 
den ene hånd og bakke med fyldt 
snapseglas i den anden. Den der 
havde mest i glasset da de kom 
tilbage vandt.
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Under middagen blev der uddelt 
præmie og diplomer til de dygtige 
vinder fra hver konkurrence. Der blev 
uddelt et specielt hædersdiplom og 
gave til Tonni, der havde været med 
til at starte weekenderne og nu var 
med for 20. gang. En STOR tak til 
Tonni, for at være en af dem der 
startede disse skønne weekender og 
som stadigvæk deltager med stor 
ildhu. 
Samtidig fik Marianne Hougaard og 
Jan Østergaard hædersdiplom og 
gave for at have deltaget gennem alle 
20 år. STOR tak for trofast- og 
udholdenhed. 

Søndag morgen igen fælles morgen-
mad og derefter rengøring af hytter, 
nedtagning af pavillon m.m. Der blev 
taget afsked med et vi ses til næste 
år. 
En STOR tak til alle der år efter år 
slutter op om dette arrangement og 
en STOR tak til de ”nye” på holdet. 
Skønt med nyt blod.

Vi har allerede nu booket 10 stk. H. 
C. Andersen hytter i weekenden den 
28. – 30. juni 2019 og der vil også 
være plads til egne campingvogne.  

Sidder du allerede nu og tænker, det 
er da lige noget for min OES med 
familie, så hold øje med OES bladet, 
hjemmeside, Facebook eller kontakt 
Anette Englykke, tlf. 5155 3222, E-
mail: anette@grizzly-dream.dk eller 
Dorthe Madsen, tlf. 4041 5447, E-
mail: dorthe-ole.madsen@privat.dk 

Vi ses samme tid og sted næste år
Dorthe Madsen
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Juleshow Ejby 2013Juleshow Ejby 2013Juleshow Ejby 2013Juleshow Ejby 2013Juleshow Ejby 2013Juleshow Ejby 2013Juleshow Ejby 2013

Verdens første 
OES K9 Biathlon deltagere 

Schackleton og MJ har deltaget på hold sammen i det første K9 Biathlon nogen-
sinde med OES deltagelse. Iøvrigt Nordens største. De var med i 7 km udgaven 
med start i Rundforbi stadion, Nærum. Poul Melby løb med Schackleton og 
Claus Gaarde-Nielsen løb med MJ. Takket været Poul/Schackleton lykkedes det 
at blive nr 21 ud af 81. Medens der blev løbet, var Charlotte Uhrback og Nobile 
igang med at prøve at være med på et skue, og det blev belønnet med  Best In 
Show 2 placering. Stort tillykke!

MJ og Schackleton sammen med 
Arrangøren Niels Poulsen

Før løbet

Efter løbet, Schakleton, Teddy, Merle 
og MJ

•	Foto	Ada	bentivenga
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Udstillings pli, takt og tone  
af Lisa Thielfoldt Nielsen / Udstillingsformand
 
DKK’s udstillingsreglement indeholder ca. 70 sider og beskriver så at sige alt 
hvad man bør og skal vide om det at udstille. De allerfærreste har nok læst alle 
70 sider derfor dette lille uddrag som beskriver nogle få men vigtige punkter, 
og som er rigtig gode at kende til.
 
Opførsel
• Utilbørlig kritik af en dom/præmiering, nedsættende ytringer om en 

fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone eller anden 
overtrædelse af dette reglement, kan medføre fortabelse af retten  til tildelt 
præmiering samt bortvisning fra udstillingen og i særligt grove tilfælde en 
disciplinærdom. Det er endvidere ikke tilladt offentligt  ( f.eks. på sociale 
medier og internettet m.v.) ) at udtale sig krænkende om en dommer eller 
åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse. Dommerens kendelse er 
inappellabel

• Det er ikke tilladt under bedømmelsen at forringe eller ødelægge andre 
deltagende hundes chancer

• Man har pligt til at fremføre en anmeldt hund til bedømmelse til hele racen 
er færdigbedømt - dvs. hvis man f.eks. er utilfreds med en præmiering i sin 
klasse kan man ikke bare lade være med at fremvise sin hund i næste klasse

 
Almindelig godt at vide
• Drægtige tæver kan ikke deltage i udstillinger de sidste 30 dage før fødsel 

beregnet fra 63 dage efter første parring

• Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke udstilles

• Hvalpe under 3 måneder må ikke medbringes på udstillingspladsen

• Hunde der er blevet behandlet med midler, der har ændret pelsens struktur     
og farve, kan ikke udstilles (stikprøvekontrol foretages)

• Hunde må kun fastgøres i galger i forbindelse med klargøring umiddelbart 
inden fremføring i ringen og kun såfremt udstilleren opholder sig indenfor 
en arms længde af hunde

• Det er ikke tilladt at anbringe hunde i bure, hvor trådnet er det direkte 
underlag for hunden
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Gruppebillede

OES National dag Roskilde Lørdag den 9. juni 2018

•	Foto	Ada	bentivenga

Vi er klar

Shaggy og MJ deler en ledig bænk

Sjove bænke

Teddy finder en skygge plads

Is til ejerneHmm, stor vandskål!!!
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Det var meget, meget varmt

Ahh, skygge Kendt forfatter og en OES..

Jeg vil også i 
vandet
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� af Dorthe Madsen, Sekretær

Tilstede:
Claus Gaarde-Nielsen, formand 
Marlene Thorup Pedersen, næst-
formand 
Gyrithe Clasen, kasserrer
Anette Englykke, bestyrelsesmedlem
Dorte Madsen, sekretær

1.Gennemgang af det forrige 
referat og underskrift af dette
Den tidligere bestyrelse havde god-
kendt referatet, dog med undtagelse 
af Birthe Brolykke der på et senere 
tidspunkt, ville få det forelagt af for-
manden til underskrift.

2. Nyt fra Bestyrelsen
2.1 Formand
2.1.1 Claus lovede, at fremsende 
hvad han havde oppe på mødet. Det 
har ikke kunne lade sig gøre, da de 
spar-somme noter fra mødet, er gået 
tabt ved reetablering af hans pc. 

2.1.2 Grundet en nye person-
datalov vil der blive tale om ind-
hentelses af tilladelse til brug af foto 
på klubbens hjemmeside, Facebook 
med m.m. Samtykke erklæringer – 
Anette og Claus påtog sig den 
opgave. 

2.1.3 Claus har modtaget det 
godkendte referat fra Generalfor-
samlingen den 14. april mandag den 
30.april eller tirsdag den 1. april – 
referatet er blevet sendt pr. mail til 
bestyrelsen ved start af bestyrelses-

mødet den 3. maj – derfor ikke læst 
eller gennemgået. 

2.2 Næstformand
Intet at berette

2.3 Kasser  
Intet at berette

2.4 Bestyrelsesmedlem
Intet at berette

2.4.1 Anette påtog sig opgaven 
med at lave samtykke erklæringer 
sam-men med Claus.
 
2.4.2 Anette vil prøve, at lave et 
forsøg med digitalisering af de 
lukkede (gamle) udgåede mapper 
med årets hunde. I første omgang 
bliver der kun forsøgt med Årets 
Guldtæve. Anette prøver, at finde 
frem til hvor disse mapper befinder 
sig. 

2.5 Sekretær
2.5.1 Bestyrelsen har modtaget et 
brev fra Birte Fromberg, der havde 
spørgsmål til følgende: 
Hvalpepakker/breve – er de god-
kendt af bestyrelsen?  
Hjemmesiden: den nye rubrik DOK??? 
Liste på hjemmesiden hvor man kan 
se hvilke bestyrelse-beslutningerne 
der bliver taget.
Fotoarkiv – hvem tager sig af det? 
Aktiv/PR-udvalg – hvem står for 
Aktiv/PR-udvalg efter Birte Brolykke 
er stoppet? 
Opdateringer af nyheder på hjemme-
siden – så man ikke behøver at læse 

Referat fra Bestyrelsesmøde 
den 3. maj 2018 

kl.14.30 hos kasserer Gyrithe Clasen
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hele hjemmesiden igennem. Hvilke 
retningslinjer er der for klub betalt 
øl/vand og anden fortæring ved ar-
rangementer. Bestyrelsens referater 
er ikke særlig lette at forstå for os 
(mig) der ikke har været med til mø-
det – tænk på det når I skriver dem 
og skriv evt. mere udførligt om de 
emner der vedkommer medlem-
merne. Bestyrelsens indlæg i bladet 
skal være om bestyrelsens arbejde 
og fremtidsplaner, så medlemmerne 
bliver holdt orienteret om hvad der 
sker. Det nye tiltag i bladet hvor 
lokalrepræsentanterne laver en 
præsentation af sig selv er en rigtig 
god ide – her er det også vigtigt, at 
de er åbne overfor medlemmerne 
ved at opfordre til kontakt.

Birtes brev blev gennemgået punkt 
for punkt. Nogle af spørgsmålene 
havde Birte fået svar på under 
g e n e r a l f o r s a m l i n g e n . A n d r e 
herunder hvalpepakker/breve blev 
behandlet på ny – se nedenfor.  
Hvalpepakker/breve: Dorthe kunne 
ikke forstå hvorfor der skulle være 4 
forskellige hvalpebreve:
1.: brev til Opdrætter
2.: brev Ny OES hvalpe ejer
3.: brev medlem af OES klubben 
4.: brev til tidligere medlem af OES 
klubben

Bestyrelsen blev enige om, at sløjfe 
brev 4. 
Bestyrelsen blev enige om, at sek-
retæren Dorthe kontakter Birte – 
hvilket vil ske telefonisk. 

3 Nyt fra DKK
3.1 Har kun modtaget mail fra 
DKK vedr. Hundens dag 2018 som 
bliver afholdt 2. juni. 
Har ikke modtaget noget andet post 

fra DKK – måske de ikke har set, at al 
post skal til sekretæren.

3.2 Mail fra Birte Fromberg vedr. 
DKK Faaborg der vil lave et ar-
rangement på hundens dag den 2. 
juni 2018. De vil høre om OES klub-
ben ønsker at deltage – Bestyrelses 
medlem Anette Englykke ringer til 
Birte.    

4 Lokalrepræsentanter
4.1 Medlemslister mangler at 
blive overbragt fra Birthe Brolykke – 
Anette kontakter Birthe Brolykke.

4.2 Formand for lokalrepræsen-
tanterne Anette Englykke understreg-
ede, at præsentation af lokalrepræ-
sentanter i OES Bladet er HEL frivilligt 
for den enkelte lokalrepræsentant.

5 Hjemmeside og FB 

5.1 Webmaster Claus vil kig-
ge på mulighed for at lave en log 
på forsiden, så medlemmerne 
straks kan se hvad der er opda-
teret på siden.

6 Udstilling
6.1 Bestyrelsen har intet mod-
taget fra udvalget
 

7 Sundhed
Bestyrelsen har intet modtaget fra 
udvalget

8 Pr / Aktivitet
8.1 Modtaget referat fra møde i 
PR/aktivudvalget den 7. marts 2018 
hos Birte Fromberg
Næstformand Marlene har den 3. maj 
sendt en mail til Birte Fromberg og 
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bestyrelsen med en orientering om, 
at Birthe Brolykke har trukket sig fra 
dette udvalg. Da der således kun er 
to tilbage i udvalget mener Marlene, 
at vi bør nedlægge dette udvalg.
Det blev drøftet på bestyrelsesmødet 
og der blev efterfølgende foreslået, at 
aktiv delen af udvalget bliver lagt ind 
under lokalrepræsentanterne - mange 
af de ting hører i forvejen ind under 
lokalrepræsentanterne.
Selve PR-indland skal fortsætte som 
selvstændigt udvalg. Bestyrelsen hå-
ber på, at Birte Fromberg fortsætter 
med det arbejde. 
Sekretæren lovede at kontakte Birte 
Fromberg for at høre om hun vil 
fortsætte med den post.
9 Evt.
9.1 Mange ting var oppe og 
vende – herunder bladet som skal 
have ny redaktør.

9.2 En fotokonkurrence i de 
kommende OES blade

9.3 Fototilladelser, samtykke 
erklæringer og fotoarkiv – disse ting 
arbejdes der videre med.

9.4 Fordeling af indlæg til OES 
bladet leder: 
Blad 3 – næstformand Marlene 
Thorup Pedersen
Blad 4 – sekretær Dorthe Madsen
Blad 5 – bestyrelsesmedlem Anette 
Englykke
Blad 6 – Formand Claus Gaarde-
Nielsen
Blad 1 – kasserer Gyrithe Clasen

10 Næste møde.  
Afholdes 14. august 2018 kl. 14.30 
hos kasserer Gyrithe Clasen

Bladudvalget søger 
medlemmer

Kunne du tænke dig at være med til at præge bladet fremover?
Har du lyst til at arbejde med andre i klubben, om at tilrettelægge 

bladet?
Har du gode eller kreative ideer til bladet?

Har du en paparazzo gemt i dig eller tager bare gode fotos?

Vi vil meget gerne høre fra dig.

Nødvendigt teknisk udstyr/hjælp sørger klubben for.

Skriv til en fra bestyrelsen eller til redaktion@oesidk.dk for at høre nærmere.
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En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler 
hverdagen med en hund, der er velafbalanceret og velfungerende. Du får nu 
muligheden for at få din OES mentalbeskrevet.

Ud af beskrivelsen vil du kunne se, om din hund mentalt svarer til, hvad man 
forventer af en OES’er og hvor hunden ligger rent mentalt i forhold til race 
profilen.

For at finde frem til det, skal hunden prøve 8 forskellige momenter: kontakt, 
leg, jagt, aktivitetsniveau, overraskelse (bevægelse og lyd), revir (spøgelser), 
skarp lyd. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen vil testlederen gennemgå 
hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Du kan læse mere omkring mentalbeskrivelse på DKK’s hjemmeside > 
aktiviteter > mentalbeskrivelse.

Der er plads til max. 10 hunde og det er efter først til mølle princippet – hvis 
der ikke er nok OES’er tilmeldt, vil der blive fyldt op med andre racer.

Hvis du har tid og lyst, så finder arrangementet sted den 8. september 2018 på 
Esrumvej 443, Plejelt, 3230 Græsted. Første hund starter kl. 8.15 og derefter 
med ca. 50 minutters mellemrum. Der vil være en frokost pause ca. kl. 12.30.

Pris pr. OES 500 kr. Andre racer 550 kr. Betaling skal ske ved tilmelding.

Hvis det har din interesse, så kontakt mig på tlf. 4041 5447 eller email: dorthe-
ole.madsen@privat.dk

På OES klubbens vegne
Dorthe Madsen
Rørbækvej 1a
2730 Herlev

Mentalbeskrivelse af OES’er den 8. 
september 2018 – Esrumvej 443, Plejelt, 

3230 Græsted.
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Gåtur i Skagen

Lørdag d. 2. juni - HUNDENS DAG  - havde vi bare den mest pragtfulde gåtur i 
Skagen. Vi var 8 hundeejere og 8 hunde. Det var det mest perfekte sommervejr, 

hvor vi ofte ledte efter skyggen.

Vi snakkede med mange 
interesserede – og ikke mindst 
englændere, der var kommet på 
besøg med et krydstogtskib. De 
nød rigtigt synet af de mange 
oes’ere. Hundene blev klappet og 
fotograferet, og mange fortalte 
om deres kendskab til racen – 
flere havde endog haft OES’ere 
tidligere.
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Senere fandt vi skygge under en stor parasol på Skagen Bryghus, hvor vi 
afsluttede dagen med kolde drikke – vand i spandevis og selvfølgelig Skagen-øl 
og en pragtfuld sommermenu – fx stort stjerneskud i skagenklasse. Hundene 

var nu meget stille og meget trætte.

Helt igennem en dejlig dag – sammen med hyggelige hundemennesker/hunde - 
og vi glæder os allerede til næste gåtur.

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE.       
Hilsen   Birgit og Anni

Orientering fra udstillingsudvalget
Halvvejsresultaterne for årets udstillingshunde 2018 er at finde på klubbens 
hjemmeside under
http://oesidk.dk/aktiviteter/udstillinger/arets-udstillingshunde/
 
Store Hunde- & Hestedag på Roskilde Dyreskueplads søndag den 2. september 
ønsker alle OES ejere og medlemmer hjertelig velkomne til en dag i dyrenes 
tegn. Vi – Oes Klubben – afholder på dagen fællesudstilling sammen med 
Bearded Collie folket med fransk specialdommer, og når du modtager dette 
nyhedsbrev er tilmeldingsfristen udløbet, MEN kom alligevel og få en dejlig dag. 
OES Klubbens PR stand er bemandet hele søndagen og står lige op ad 
udstillings ringen, og ”the more the merrier” som man siger.
 
Hele weekendens program er at finde på www.storehestedag.dk
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FOTO KONKURRENCE!!!

Kære	Medlem.

OES	klubben	har	beslu5et,	at	der	nu	skal	være	en	serie	med	Foto	
konkurrence.

August	måneds	tema	er	”OES’en	i	sommerlandet”
Send	dit	allerbedste	skud	Bl	redakBon@oesidk.dk		-	allerede	i	dag	

DER	ER	FLOTTE	PRÆMIER	TIL	DET	BILLEDE	DER	BLIVER	NR	1.		

Husk,	at	når	du	sender	et	billede	Bl	konkurrencen,	giver	du	samBdig	dit	samtykke	Bl,	
at	klubben	må	bruge	billedet	i	andre	klub	sammenhænge.
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-Jeg hedder James MacDonald og er 
fra Skotland hvor min hustru og jeg 
har haft glæden af et liv med Old 
English Sheepdogs i 34 år. Vores 
første OES ankom i 1984, en dejlig 
dame som vi kaldte ”Bramble” og fra 
Senga Greasly’s  ”Mopsabear Kennel”.

Næsten a l le vores hunde har 
fungeret som terapi hunde dvs.: 
Bramble, Kettles, Echo, Bonnie, Lacy, 
Pebbles og Willow hvoraf de sidste 
fire hunde alle kom fra foreningen 
for nødstedte hunde.. Sidst ankomne 
OES er Tallie som måske også en dag 
bliver besøgshund, sammen med sin 
storesøster Willow, hvis hun klarer 
testen. For at blive terapihund i 
Skotland, skal hunden være mindst 1 
år gammel og have boet hos dig i 
mindst 6 måneder hvis der er tale 
om en omplacerings hund, og der er 
ingen øvre grænse. Naturligvis skal 
hunden være frisk og sund og du 
som ejer skal have en ren straffe-
attest

I Skotland hedder organisation bag 
CCST (Canine Concern Scotland 
Trust) og dækker besøg på bl.a. 
plejehjem, hospitaler, hospice, 
institutioner for hjerneskadede, 
skoler, handikappede samt fængsler 
og ungdomshjem. Vi har også en 
afdeling for anti stress og som vi 
kalder ”Poter mod stress”. Her 
besøges universiteter og skoler og 
hvor hunden ledsages af ejeren f.eks. 
ind i klasselokalet eller et eksamens-
lokale, for den vej at få de stu-
derende til at slappe af og få mere ro 

BESØGSHUNDE I SKOTLAND 
•	oversat	af	Lisa	Thielfoldt	Nielsen

på. Den sidste nyhed er ”læsehunde”, 
hvor hund og ejer besøger skoler for 
helt unge elever og derigennem 
forsøger igen at skabe mere ro, 
fokus og afslapning til at læse.

Alle mine hunde har fungeret rigtig 
godt som ”læsehunde”, først i 
samarbejde med forældrene i op til 
et år for den vej at se, om hundene 
egentlig er egnede som læsehunde 
inden a rbe jde t med børnene 
begynder. Ydermere har denne form 
for terapi også været med til at 
hjælpe børn og unge med fobi eller 
angst for hunde. Willow og jeg 
besøger ofte disse skoler for 
derigennem at vise børnene hvordan 
man forholder sig overfor hunde på 
en sikker måde i dagligdagen. 

Især arbejder Willow og jeg i øje-
blikket med dette meget tæt med 
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handikappede børn, unge og voksne 
til stor glæde for alle involverede og 
for samfundet

Willow elsker den opmærksomhed 
hun får overalt hvor hun kommer og 
af alle hun besøger, og en OES er en 
super terapi hund. I Skotland har vi 6 
OES’ere spredt over hele landet som 
fungerer som besøgshunde, i alt har 
vi 850 besøgshunde og frivillige som 
på årsbasis når ud til ca. 20.000 
personer
Mit engagement i CCST er på frivillig 
basis, og jeg er område repræ-
sentant og ambassadør for sagen. 

Derudover er jeg naturligvis medlem 
af den skotske OES Club, pt. som 
næstformand og gammel formand og 
PR mand

Vil du vide mere, så gå ind på 
www.canineconcernscotland.org.uk. 
Jeg håber du vil nyde disse få billeder 
af min dejlige ”Lady Willow” på 
arbejde, og som naturligvis har sin 
egen twitter account ”Willow 1590”

Pas på jer selv….. James fra Scotland 
– ”We Care For Dogs & Dogs Care For 
Us”



OES Nyhedsbrevet 4 - 2018Side 26

	

Efterårstur på Lolland
Søndag den 14. oktober kl. 13

Dette års efterårstur går til Nysted på Lolland, nærmere 
bestemt Nysted Hundepark, som har adressen 

Ndr. Kongemarksvej 20, 4880 Nysted.
Mødested: 

P-pladsen, Rosenvang, 4880 Nysted

Nysted Hundepark blev etableret i 2017 og er et indhegnet 
område på 20.000 m2, hvor venlige hunde må løbe frit.

Vi håber, at vejret er godt på dagen, så vi kan nyde vores kaffe 
og kage i hundeparken. I tilfælde af dårligt vejr, finder vi på 

en plan B.

Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at tage familie og hunde 
med på en tur til Nysted på Lolland.

Tilmelding helst inden den 7. oktober 
(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 Lolland den 14. 
oktober.

Birthe Brolykke (Lokalrepræsentant)
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Europæisk middelalderfestival i Horsens
Fussingsvej 8, ( gratis entre )

den 25.8. kl 11.
Kom frisk og tag din OES ér med på festival. Der er her samlet rigtig mange 

mennesker, som har mulighed for at se vores fantastiske race Vi går 
gennem hele pladsen, hvor vores hunde helt sikkert vil vil modtage mange 

klap og kram, så tøv ikke med at melde dig til denne traditionsrige 
eftermiddag i gode 

OES`ers selskab og deres mennesker.

Europæisk Middelalder Festival er både et  middelaldermarked, hvor man kan 
købe forskellige varer, en  festival  hvor man kan opleve gøgl, teater, musik og 
et  levende museum, hvor man kan se arbejdende værksteder og snakke med 

historisk interesserede grupper.
Den sidste fredag og lørdag i august tager Europæisk Middelalder Festival sine 

gæster med på en eventyrlig rejse mere end 500 år tilbage i tiden. De flotte 
omgivelser inden for og uden for murene ved FÆNGSLET, det forhenværende 

statsfængsel, danner rammen om et middelaldermarked med al hvad der 
tilhører af musik, ridderturneringer, gøglere, madboder, foredrag, handel og 

håndværk.

Vi mødes ved hovedindgangen foran fængslet kl 11

Du må meget gerne melde om du kommer, så vi får ventet på dig. .

tilmelding til Marianne tlf. 6080 7666 eller Anette tlf. 5155 3222
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Referat fra Aktivitets-/PR 
Indland udvalget 

Den 7. marts 2018 hos Birte Fromberg

-Mødt var Birte Fromberg, Claus 
Gaarde-Nielsen og Birthe Brolykke
Afbud fra Malene Thorup Pedersen

Birthe Brolykke havde på forhånd til 
mødedeltagerne sendt en liste over 
PR-arrangementer i 2018, som OES 
Klubben eventuelt kunne deltage i:
19.-21. maj Valdemar Slot (Lilleskov 
Slot)
2. juni DKK Hundens Dag
9. juni Tivoli Friheden, Århus
26. august Tivoli København
1.-2. september Store Hestedag i
Roskilde
8.-9. september Blokhus Hundefesti-
val
Vi har ikke i år booket os ind med en 
stand på Valdemar Slot, men vi 
foreslår, at OES-medlemmer tager til 
Valdemar Slot med deres hunde og 
går rundt på området og viser 
OES’en frem. Det foreslås, at Klub-
ben giver tilskud til entrébilletten, 
hvis man ikke har mulighed for at 
finde fribilletter i de lokale forret-
ninger.
Vedrørende DKK Hundens Dag er der 
endnu ingen annoncerede arrange-
menter, men hold øje med DKK’s 
kredse, måske arrangerer de race-
parader m.v., som OES Klubben og 
medlemmerne kan deltage i.
Lokalrepræsentanterne i det jyske 
opfordres til at arrangere en tur til 
Tivoli Friheden.
Tivoli København plejer at være 
velbesøgt af OES’ere, og OES 
Klubbens medlemmer opfordres til at 

tage i Tivoli med deres hunde.
Som sædvanlig giver Klubben tilskud 
til indgangsbilletten til et medlem 
med hund til både Tivoli Friheden og 
Tivoli København.
Til Store Hestedag i Roskilde holder 
OES Klubben udstilling sammen med 
Bearded Collies den 2. september, og 
der er booket plads til OES-standen 
med de samme gode placerings-
betingelser, som sidste år. Det er op 
til bestyrelsen/udvalget at afgøre, om 
vi skal have standen stående både 
den 1. og 2. september.
Vedrørende Blokhus Hundefestival 
opfordres OES medlemmer, specielt i 
det nordjyske, til at besøge festivalen 
og vise deres hunde frem.
Birte Fromberg foreslog, at tilskud på 
50 kr. til øl/kaffe droppes og 
erstattes af tilsvarende tilskud til 
entrébilletter til livsstilsmesser og 
lignende, som har med hunde at 
gøre. Dette forelægges bestyrelsen.
For at have billedmateriale til brug 
for PR omtale i lokalaviser o.lign. er 
det vigtigt, at Klubben etablerer et 
billedarkiv. Claus kontakter web-
supporter om muligheden for at 
lægge et billedarkiv på hjemmesiden.
Når en bytur/National OES Dag har 
været afholdt er det meget vigtigt, at 
stemningsbilleder sendes til lokal-
aviserne straks efter arrangementet, 
således at folk, man har mødt på 
turen, bliver påmindet om vores 
dejlige hunde.
Når OES standen skal deltage i et PR 
arrangement, anbefales det at 
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kontakte lokale medlemmer og bede 
om hjælp til opstilling og bemanding 
af standen.
Det blev foreslået at forsøge at 
etablere et lille OES Showteam. Vi kan 
annoncere efter medlemmer, som 
kan noget med sin OES, og vi kan så 
lave små opvisninger ved PR arrange-
menter. F.eks. er der mulighed for at 
lave lidt opvisning i Store Ring på 
Store Hestedag i Roskilde.
På børstedage eller andre arrange-
menter kan man lave en ”Kend din 
hund” øvelse, hvor de deltagende 
medlemmer skal beskrive deres egen 
hund. En erfaren opdrætter eller 
uddannet dommer kan være med til 
at gøre det til en sjov og lærerig 
øvelse for medlemmerne. Birthe 
Brolykke vil foreslå det til børste-

dagen i Lyngby, hvis tiden er til det.
Birte Fromberg vil meget gerne have 
et specielt punkt på hjemmesiden, 
der hedder Bestyrelsesbeslutninger, 
så medlemmerne nemt kan finde 
frem til beslutninger uden at skulle 
lede ef ter dem i bestyre lses-
mødereferaterne i Bladet. Claus og 
Birthe B. syntes det var en rigtig god 
idé, og det bliver forelagt resten af 
bestyrelsen.
Birte Fromberg bemærkede, at hun 
havde svært ved at se en adskillelse 
af Lokalrepræsentanternes og
Aktivitets-/PR Udvalgets
arbejdsområder. Det er den nye 
bestyrelses opgave at nærmere 
definere og sammensætte udvalget 
fremover.

Parring er foretaget den 28.juni 2018 – hvalpe forventes ca. 
28.august 2018.

Far: Vegas aus dem Rotmaintal
DK08151/2016.   
HD: A, AD:0, fri for arvelig betinget katarakt og PRA, PCD: fri
 
Mor: Grizzly Dream Can’t Stop Loving You
DK15460/2014
HD: B, AD:0, fri for arvelig betinget katarakt og PRA, PCD: fri
 
Opdrætter: Kennel Grizzly Dream v/ Anette Englykke
Skovvej 10, Kragelund, 8723 Løsning
http://grizzly-dream.dk/
Tlf: 5155 3222
Mail: anette@grizzy-dream.dk

Parring 28.juni 2018



Dato Dommer Bemærkninger

4. august

11. august

18. august

19. august

25. august

1. september

2. september

8. september

23. september

6. oktober

1. november

Aktivitet

National kreds 5 Billund

Hundested tur

Bornholm

Bornholm

Europæisk middelalder festival 
i Horsens

Deadline for stof til 
oktobernummeret

OES Klubben Roskilde 
udstilling

Mentalbeskrivelse

Ballerup

OES klubbens 
Lydighedsprøver

Deadline for stof til 
decembernummeret

Morten 
Matthes,DK

Ozan Belkis,TR

Torbjörn Skaar,SE

Mr. Claude Ritter, 
FR

Luis Pinto 
Teixera,PO

Hans Ove 
Pedersen

frist: 9. juni/30. juni

OES Blad nr.52-3 s.24

frist: 16. juli/22. juli

frist: 16. juli/22. juli

Se august nyhedsbrev

Sendes til 
redaktion@oesidk.dk

Frist: 30. juli

Se august nyhedsbrev

Frist: 20.aug./26. aug.

Se august nyhedsbrev

sendes til 
redaktion@oesidk.dk

AKTIVITETSKALENDER

Forsidefoto:	
Zandra		Berglund	(Diva)
Bagsidefoto:	
Zandra	Berglund	(Diva)


