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• af Anette Englykke, næstformand med 
ansvar for lokalrepræsentanterne 

 
I skrivende stund er nu halvdelen af 
2019 allerede gået. Indtil videre har 
klubben afholdt 14 velbesøgte arrange-
menter udover udstillingerne.  
   Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke alle medlemmerne for den store 
opbakning, de giver lokalrepræsentan-
terne, ved at møde så talstærkt op.  
   På vores færden rundt om i landet bli-
ver vi budt velkommen af de mange 
spørgelystne mennesker, vi møder i ga-
debilledet. Mange er faktisk netop kom-
met på gaderne, fordi de har set vores 
PR i byens blade, så det må vi endelig 
fortsætte med.  
   Sidder du derhjemme med en god idé 
til en tur eller et arrangement, så tøv 
endelig ikke, men kontakt en af lokalre-
præsentanterne, så forsøger vi at finde 
en tid til det. 
   Vi kører i bladet en runde med ”Derfor 
fik vi vores første OES”. Vi vil rigtig ger-
ne have flere gode historier, så hold dig 
heller ikke her tilbage, det er de histori-
er, vi alle elsker at læse i bladene. 
   Som noget helt nyt har bestyrelsen 
lavet et nyt tiltag i forbindelse med vore 
medier. Idéen har ligget i støbeskeen et 
par år og er nu endelig blevet imple-
menteret. Det betyder, at vores klub-
blad, FB og hjemmeside nu er under 
samme ”tag”. Det skal gerne sikre en 
ensartethed, som vil gøre indholdet me-
re imødekommende. I den forbindelse 
vil jeg gerne benytte lejligheden til at 
opfordre de af jer, der kunne tænke sig 
at være med til gøre vore medier endnu 
bedre, til at henvende sig. Ulla er den 
nye redaktør af bladet. Vi vil gerne have 
5 medlemmer i medieudvalget for at sik-
re så mange vinkler som mulig, så tøv 
ikke. Du må endelig kontakte os, hvis du 
behøver mere info. 
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Sluttelig vil jeg ønske jer alle en fanta-
stisk sensommer og specielt byde de 
mange nye medlemmer hjertelig vel-
kommen til klubben, hvor vi har det 
sjovt. 

Bladudvalget ønsker at meddele følgende: 
Anne Tinning har været det nye bladudvalg behjælpelig 
med opsætning af OES blad nr. 3 juni 2019 samt Ny-
hedsbrevet august 2019.  
   Der har fra Anne’s side udelukkende været tale om 
en midlertidig hjælp til det nye bladudvalg og ikke om 
en permanent løsning. 
   For denne hjælp vil bladudvalget sige Anne stor tak. 
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• tekst: Carl Gerhard Crone 
• fotos: Carl Gerhard Crone og Anette 

Englykke 
 
I Jylland er populationen af Old English 
Sheepdogs nok lidt tyndere end tilfældet 
er på Sjælland. Derfor er det rigtig dej-
ligt, når vi jyder en gang imellem bliver 
kaldt sammen. For eksempel da Anette 
Englykke inviterede til pelspleje i Heden-
sted den 25. maj. 
   Vi var en lille flok bestående af Zoie 
med Annette Skånstrøm, J.Lo og Ida 
med Inge Smedemark, Coco og Balou 
med Vif og Jan Videler, Dina med Carl 
Gerhard Crone og ikke mindst Zea med 
værtsparret Niels og Anette Englykke. 
Og det var jo Anette, der styrede slagets 
gang. Niels og Jan var også ganske nyt-
tige med hensyn til at hente drikkevarer 
og senere bespisning i form af lækre 
pølser fra grillen. 

   Det hele foregik i gode og bekvemme 
kontorlokaler, hvor der var fin plads til 
vore børsteborde. Vi startede med, at 
Anette på en tavle præsenterede os for 
dagens agenda. Det gav os så anledning 
til undervejs at drøfte forskellige proble-
mer i forbindelse med vore hunde og det 
var da ganske nyttigt.  
   Men efterhånden kom vi ikke uden 
om, at det var børstning af hunde, det 
drejede sig om. Snakken gik lystigt, for 
damerne var jo også i overtal (!). Man 
følte sig næsten som ene hane i kurven, 
for Niels og Jan var jo overgivet til for-
syningstjenesten. Jo tak, jeg befandt 
mig ganske udmærket. 
   Anette er skrap som pelsplejer. Jeg 
var glad for hendes assistance, hvor jeg 
fik opfrisket brugen af min blidere Ma-
son Pearson-børste i stedet for min stål-

børste. Og undervejs fik man lært nogle 
gode og nyttige tricks. 
   Efter frokosten og et stykke hen på 
eftermiddagen blev det tid at sige farvel 
til deltagerne og ikke mindst til Anette 
og Niels med tak for en dejlig dag. De 
skulle få dage efter dette møde rejse til 
Ungarn til årets internationale Euro OES 
Show, så der blev også ønsket god rej-
se. 

   Det er senere blevet afsløret, at Anet-

te har planer om at gentage børstesuc-

ces’en til efteråret. I så fald kan delta-

gelse anbefales. 

Pelspleje i Hedensted i foråret 
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• tekst: Carl Gerhard Crone 
• foto: Knud Leth Espensen 
 
Hundens dag - dog ikke for alle hunde 
og slet ikke for Old English Sheepdogs.  
   Arrangementet Hundens Dag i Aarhus 
var sat til at finde sted Valdemars Dag 
lørdag den 15. juni og som mange gan-
ge tidligere i forlystelsesparken Frihe-
den.  
   Vejrudsigten var alt andet end loven-
de. Fra tidlig morgen holdt man øje med 
vejret, hvor regnbyge afløste regnbyge.  
Men af sted skulle man og det var da 
heller ikke værre, end at en paraply 
kunne beskytte os hundeledsagere. 
Værre ville det nok være med de i forve-
jen smukt opbørstede hundes pelse, der 
kunne risikere at falde sammen som en 
mislykket soufflé. 
   Og af sted kom vi så de to familier 
med hundene Uffe og Dina. Regnen var 
heldigvis stilnet noget af.  
   I god tid stillede vi på plænen foran 
scenen klokken 13:30, som vi havde få-
et besked på i en mail fra OES Klubben. 
Stor var vores overraskelse, da vi så, at 
Lise Lotte Christensen fra DKK allerede 
var i gang med at præsentere 17 hunde-
racer, der alle var repræsenteret med 
ledsager og fint skilt visende racens 
navn. Men ingen Old English Sheepdog! 
   Vi spurgte så en official om mulighe-
den for at blive tilmeldt processionen 
gennem haven, der ifølge vores mail fra 
OES Klubben skulle finde sted klokken 
14. Men fik det svar, at ”den havde da 
allerede fundet sted klokken 12.” - Atter 
en nedslående melding.  
   Der var ikke mange mennesker i ha-
ven, hvilket vel nok skyldtes vejret. Pro-
grammet for Hundens Dag fik vi ingen 
fornøjelse af. Jeg havde dog den glæde, 
at en lille pige spurgte, om hun måtte 
klappe Dina og hvor gammel den var. 
Og naturligvis måtte hun da klappe Di-
na. I en sådan situation kan man blive 
taknemmelig for lidt. 
   Men vore hunde skulle ikke snydes. 
Nu da vi var kommet af sted, besluttede 
vi os for at finde en passende eng, hvor 
Uffe og Dina kunne komme af med de-
res opsparede energi, mens vi andre 
nød en svalende pilsner. 
   Hvorfor dette arrangement gik galt set 
med aarhusianske briller, ved vi ikke, så 
måske får vi og de andre aarhusianere, 
der gik forgæves, en forklaring fra klub-
bens bestyrelse. 
   

PS: Her er så forklaringen. DKK havde 
tidligere annonceret, at paraden skulle 
finde sted klokken 14:15, men senere 
uden vores viden rettet tiderne i en nyere 
udgivelse. Fejlen skulle altså ikke findes i 
vores udmærkede OES klub. Men hvem 
kunne da også finde på at tænke en så 
ussel tanke? 

Hundens Dag i Tivoli Friheden i Aarhus 

Et trøsteløst syn. I venstre side Lise Lotte Christensen, der uddeler 
præmier, mens personer og hunde i højre side forlader scenen. 

af: Anette Englykke, koordinator for lo-
kalrepræsentanterne 
 
DKK offentliggjorde, at raceparaden 
skulle være fra kl. 14.15 - 15.00 og sce-
neshowet fra kl. 15.00 - 16.00.  
   Vif, Jan og Balou var der i god tid til 
opstilling kl. 12.45. DKK valgte derfra at 
gå direkte til paraden.  
   På scenen i år var det kun få udvalgte 
racer, der var inviteret. Temaet var 
”Modsætninger mødes”, her var OES’en 
ikke inviteret med. 
   Det oprindelige program kan ses her: 
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events
-i-dkk/tivoli-friheden?
fbclid=IwAR31FrM4eWSRTKzQcbbp1149JvbgEsPvh
KcluMsHFH8LZXO10kKvERUxAeY  

Tillæg til Carl’s indlæg 

https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/tivoli-friheden?fbclid=IwAR31FrM4eWSRTKzQcbbp1149JvbgEsPvhKcluMsHFH8LZXO10kKvERUxAeY
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/tivoli-friheden?fbclid=IwAR31FrM4eWSRTKzQcbbp1149JvbgEsPvhKcluMsHFH8LZXO10kKvERUxAeY
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/tivoli-friheden?fbclid=IwAR31FrM4eWSRTKzQcbbp1149JvbgEsPvhKcluMsHFH8LZXO10kKvERUxAeY
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/events-i-dkk/tivoli-friheden?fbclid=IwAR31FrM4eWSRTKzQcbbp1149JvbgEsPvhKcluMsHFH8LZXO10kKvERUxAeY
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• af Lisa T.Nielsen 
 
I pinsen dansede pinsesolen over Balla-
ton søen i Ungarn og over de syv danske 
hunde og deres mennesker, som var 
kørt sydpå for at deltage i det 32. Euro 
OES Show - et sandt mekka for vide-
begærlige OES-ejere, livsnydere og an-
dre festpapegøjer.  
   I år blev sandelig ingen undtagelse og 
de 64 hunde blev dømt over to dage og 
med traditionen tro af engelske special-
dommere, hvoraf hoveddommeren au-
tomatisk er Crufts-dommeren to år frem 
i tiden. Vi havde derfor fornøjelsen af 
Ms. Kim Reeves, som med sig havde ta-
get sin co-judge Ms. Sally Duffin (begge 
dømte her i Danmark på Euro Showet i 
2010, dengang med Sally som hoved-
dommer og Kim som co-judge.  
   Billedet viser energiniveauet hos os 
danskere efter en aktiv weekend, en 
sejltur, en lille togrejse, en svømmetur i 
søen og inden den store festmiddag på 
hotellet, hvor som altid den danske 

livsglæde og positive fremtoning gav 
genlyd til langt ud på natten. Den 
sortklædte ringsekretær insisterede på 
at komme med på billedet! 
   Næste år afholdes Euro OES Showet 
og alle dets mange aktiviteter i Miesbach 
i Tyskland i pinsen, så gå ind på den 
tyske klubs hjemmeside med det 
samme www.eurooesshow2020.com og 
bestil dit hotelværelse, det bliver en 
uforglemmelig oplevelse og det på mere 
end en måde. Jeg står altid til rådighed, 
har du spørgsmål. 
   BIR blev den russiskejede tæve CH Air 
Zeppeline Daphnee og BIM blev den un-
garnske unghand Bottom Shaker The 
Greatest Picture.  
   Flere billeder og alle resultater finder 
du på www.euro-oes.eu.  
   Vi som deltog, var Birgitte, Dorthe, 
Ole, Vif, Jan, Niels, Anette og underteg-
nede og alle vores hunde klarede sig 
fremragende og fik mange positive kom-
mentarer med på vejen. 
   Auf Wiedersehen Deutschland 2020.  

EURO OES SHOW 2019 i Ungarn 
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Dagens to vinderhunde.: Air Zeppeline Daphnee (tv), som blev BIR og  Bottom Shaker The Greatest Picture, som blev BIM. - Fotos: Natasia Kovacic. 

http://www.eurooesshow2020.com
http://www.euro-oes.eu
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• tekst og fotos: Otto Juul Rendil 
 
Ja, hvad skal man skrive om sin første 
OES! 
   At han var et livstykke, altid med fuld 
fart på, efter første nat med gråd og lidt 
hyleri og et par dage med våde aviser i 
entreen. Vi husker det bare som et par 
dage, så var han renlig. Men der er nær-
mere nok gået mere en uge eller to. Vi 
var ikke så gode til at læse hans signa-
ler. Men fik det da lært. 
   Pelsarbejde: gik rigtig godt fra starten 
af. Efter Winnie Klargårds anbefalinger 
startede pelsplejen, fra han kom hjem til 
os.  
   Først med en ”babybørste” næsten 
hver dag. Vi havde ikke noget børste-
bord fra starten, så der blev lagt voks-
dug på spisebordet – hunden op på bor-
det efterfulgt af godbidder og forsigtig 
børstning. Børsten blev selvfølgelig skif-
tet ud efterhånden, som pelsen blev 
længere. 
   Lydighed: gik på den alternative hun-
deskole i Valby (eksisterer ikke mere) + 
havde en masse hjælp fra vores genboe-
re, der havde lydighedsuddannelse. 
Samt fik brugt deres tre tæver til at læ-
re ham at opføre sig ordentligt (lærte 
hundesprog). 
   Vi fik fra dem en masse idéer til leg og 
”cirkustræning” - give højre eller venstre 
pote. Rulle, ligge og tilte (ligge fladt på 
siden) samt en masse forskellige søge-
øvelser f.eks. på stuegulvet, på græs-
plænen, i paprør, opskårne tennisbolde, 
under tallerkener, små gryder, i sam-
menrullede viskestykker osv. 
   Underlige ting: sidde i cykelanhænger 
for at komme med på ferie, ligge i telt 

og blive der, til vi lukkede ham ud.  
   På den første telttur var han gået 
hjemmefra den første morgen. Vi fandt 
ham dog hurtigt oppe i køkkenet, hvor 
han tiggede morgenmad fra de andre. 
Løsning på den opgave blev, at han end-
te med at blive pløkket fast i teltet, når 
vi gik i seng. 
   Agility: Da vi havde haft ham i ca. 8 
måneder sad jeg en morgen og kiggede 
over til genboerne, hvor jeg så en Bro-
holmer gå på hækken ud mod vejen og 
nede i deres baghave var deres Westie 
på vej op af taget på huset. Jeg kom 
hurtig i noget tøj og over for at se, hvad 
der foregik. Broholmeren gik på en ba-
lancebom lige bag ved hækken og We-
stien løb på et A-bræt.  
   Det skulle vi da også prøve med Bern-
hard, så vi startede med sporten i det, 
der blev til Taastrup Agility Forening og 
fortsatte med dette dér samt i OES 
Klubben og DKK Kreds 1  med stor suc-
ces til Bernhards alt for tidlige bortgang 
6,5 år (hjertefejl). 
   Bernhard var den første af fire OES’er.  
Anden hund hed Ludvig,  var agility 
hund og blev 12,5 år.  
   Nummer tre Oswald  var også agility-
hund og senere besøgshund gennem 
TrygFonden. Han blev 11,5 år. 
   Sidste skud på stammen er en lille ny 
hvalp fra Sønderjylland med nav-
net Beautiful Littledog Dirty Dancing, 
kaldet: Linus. 
   Drømmen er så at træne agility og 
også blive besøgshund???   
 

Min første OES: 

 

Lykkegårdens  Bachelor ”Bernhard” 

Bernhard i hjul. 

Bernhard i cykelanhænger. 
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• tekst og foto: Anette Englykke 
 
Oprindelig var det meningen, at vi skulle 
lave en kreativ dag, hvor forskellige kre-
ative tiltag skulle vises frem. Men på 
grund af diverse omstændigheder, var 
der så få tilmeldinger, at vi valgte en 
gåtur i det skønne Kerteminde i stedet. 
   Med usynligt blæk har der vist stået, 
at kun hunde med kaldenavne startende 
med Z måtte deltage... 
   I hvert fald var det en lille sluttet flok 
bestående af Ziva med Jette og Marie, 
Zille, Zea og Zalza med Niels og Anette. 
   Jette er en fantastisk guide og kunne 
fortælle en masse historie om byen og 
de små hyggelige handlende langs van-
det. Blandt andet viste hun os en super 
fiskehandel, som vi aldrig ville have fun-
det frem til, hvis ikke vi havde fået den 
vist. 
   Vejrguderne var med os og vi fik en 
dejlig tur i den skønne by, hvor vi mødte 
mange spørgelystne handlende. Flere 
havde set PR for turen i avisen og var 
kommet til, for at møde os.  
   Balou skulle også have været der 
sammen med Vif og Jan. De var da også 

kommet afsted, men så var det lige, at 
Jan fyldte sin diesel Landrover op med 
benzin – og så gik resten af deres dag 
med det...  

Gåtur i Kerteminde den 18. maj 

 

Dansk Champion 
 
 
 

 
 
 
 

 
Navn:       Ragtales Kind of Special 
Født:       17.1 2017 
Titler:       KLBJCH, DKJUCH, DKCH,  SECH 
Opdrætter:   Åsa Eriksson 
Ejer:       Kurt Eilertsen, Annette Lind  Bentsen 
 
Farfar:        Eldorado Aus Dem Elbe- Urstromtal 
Far:        Zottels Fly Me To The Moon 
Farmor:        Zottels Zquisitely Made  
     
Morfar:         Zottels Just As-U-Like It  
Mor:        Zottels Coco Chanel 
Mormor:       Zottels Moments In Time  
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Medieudvalget mangler DIG som sidste vigtige brik 
 
 
Kunne du tænke dig at være med til at præge bladet og hjemmesiden fremover? 
 
Så er det præcist dig, vi har brug for. Om du kan bidrage med kreative idéer, er teknisk 
god på medier eller blot har lyst til at være med til at gøre OES Klubbens medier endnu 
mere spændende, ja så er det netop dig, vi har brug for.  
 
Vi ønsker at være 5 personer i udvalget, så vi kan nå så mange af klubbens medlemmer 
som muligt.  
 
Er det noget for dig eller vil du høre mere om opgaven, så kontakt endelig en af os. Du 
finder os på klubbens hjemmeside under Medieudvalget. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig 
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• af Lisa T. Nielsen, PR-udland 

Glædelig sommer til jer alle og her får I 
årets statistik over Nordens fire OES 
klubber. Som det kan ses, så holder vi 
en stabil medlemsflok, som vi skal vær-
ne godt om nu og fremover.  
 

SWEDEN 
Founded 1964 
 
 

83 members in 2019  
84 members in 2018 
94 members in 2017 
111 members in 2016  
126 members in 2015 
8 puppies in 2018 
31 puppies in 2017  
0 puppies in 2016 
20 puppies 2015  
5 puppies 2014 
4 active breeders 
Annual membership fee: Sek 300) and 
Sek 75 family member 
3 annual club magazines  
 

 
 
DENMARK 
Founded 1965 
 
 

124 members in 2019  
113 members in 2018  
122 members in 2017  
117 members 2016   
122 members 2015  
120 members 2014 
18 puppies in 2018  
17 puppies in 2017   
15 puppies 2015  
30 puppies 2014 
Breeders: 5 active breeders 
Annual membership fee Dkk. 325 (43 
euro) 
5 annual magazines + 1 electronic 
newsletter) 
 
 

 
FINLAND 
Founded 1970 
 

87 members in 2019 
130 members 2018  
118 members 2017 
122 members 2016  
131 members 2015  
140 members in 2014  
23 puppies in 2018 
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 club homepage 
on activities 
 

 
NORWAY 
Founded 1971 
 
 

53 members in 2019  
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 
0 puppies born in 2015 
0 puppies born in 2014 
Breeders: 1 
Annual membership fee 2019: Nok 280,- 
+ 220, - = 500,- Nok  incl. membership 
fee to NKK, family members 80,- Nok)  
2 annual club magazines + 2 electronic 
newsletters + regular homepage update 
+ 4 annual Nkk magazines 

OES-situationen i de nordiske lande 

 

Resultat af OES Klubbens urafstemning vedr. ændring af paragraf 8 – fra 3 år til 2 år 
 
Tilstede ved optællingen var kasserer Malene Thorup Pedersen, revisor Birgitte Schjøth, og formand Dorthe Madsen. Forslagsstilleren 
Ulla Rosendahl ønskede ikke at deltage ved optællingen. Der indkom 21 kuverter - hvor 33 medlemmer kunne stemme. 
Resultatet blev: for forslaget: 26 stemmer, imod forslaget: 7 stemmer. Der var ingen ugyldige stemmer. 
 
DKK har herefter godkendt vedtægtsændringerne som værende gældende fra den 12.juli 2019. 

Bestyrelsen 
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Tilføjelse til juninummeret 
 

Ved en fejltagelse fremgik det ikke, hvem der havde skrevet ”10 tips til træning” i juninumme-
ret.   
Forfatteren er Pernille Winger, indehaver af Hundetræneriet (https://hundetraeneriet.dk/) og ud-
dannet professionel instruktør hos Irene Jarnved.  
Herudover er Pernille Winger tilknyttet DKK’s konsulentordning. 
Det kan oplyses, at der er indhentet tilladelse til at bringe de ti tips.  

 
Udstillingsudvalget vil sige Nordkyst Revision P/S mange tak 
for den generøse sponsorering af OES Klubbens nye løbere, 
som uden tvivl vil lyse endnu mere op på udstillingsscenen og 
sikre et stabilt underlag for vores energiske hunde. Tak. 

 
OLD ENGLISH SHEEPDOG KLUBBEN I DANMARK 

                                           Lisa Thielfoldt Nielsen  
 udstillingsformand    

 

Deadline 
 
 

for indsendelse af stof til oktoberbladet er 

 
 

1. september 
 

Indlæg sendes til klubbens formand og sekretær 

 
Disse seks skønne hvalpe (4 tæver og 2 hanner) fra Kennel Blue Berry kommer til at 
glæde deres kommende ejere.  
Hvalpene, der er født den 30. maj, er klar til at forlade de trygge rammer hos kennel 
Blue Berry fra den 1. august. 
Far til hvalpene er Blue Berry’s Never Say Never  
Mor er Blue Berry’s Queen Nanna 
OES Klubben ønsker de kommende hvalpeejere til lykke med deres skønne hvalp. 

Foto: Jørgen Brieghel 

Foto: Jan B. Jakobsen 
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• tekst og fotos: Anette Englykke 
 
Fredag den 28. juni mødte 20 Old Eng-
lish Sheepdogs, 2 wannebe’s og 22 klub-
medlemmer op på den solbeskinnede 
plads ved Bøsøre Strand Feriepark, som 
nu en del gange har dannet ramme om 
den traditionelle hyggeweekend. Vi hav-
de denne gang alle ti H. C. Andersen 
hytter, en lejet og en ejet campingvogn, 
så der var virkelig lagt op til en eventyr-
lig weekend. 
   Mændene fik hurtigt stablet en fælles-
plads op, hvor to festpavilloner dannede 
ramme om vores spise-/hyggested. 
   Ivan havde medbragt et spil stang-
golf, som straks blev taget i brug. Sene-
re spiste vi sammen og snakken gik liv-
ligt. Nogen af deltagerne ses jo kun den-
ne ene gang om året og de nye deltage-
re faldt hurtigt ind i jargonen. Vif havde 
lavet pavlova til os alle, så efter sådan 
et måltid måtte vi ud og røre os, så tu-
ren gik til stranden med alle hundene. 
Sikken et fantastisk syn, det er bare den 
slags man drømmer om at se – sådan 
en flok fantastiske hunde – nå, ja og 
selvfølgelig skønne mennesker. 
   Lørdag morgen var der fælles morgen-
kaffe kl. 8. Turen i år gik til Svendborg. 
Vi gik først en tur på strøget og fik selv-
følgelig en mængde opmærksomhed. Da 
vi kom ned til havnen, fik vi besøg af en 
reporter fra Sydfyns Avis. Han havde 
kontaktet mig pga. pr-annoncen, men 
da han så hundene i virkeligheden, blev 
han alligevel imponeret – han har selv 
Gorgi. Jeg måtte tage billeder af ham 
med hans kamera, så han kunne sidde 
med vores hunde. 
   Det var jo så egentlig meningen, at vi 
skulle sejle en tur med ”Helge”, men ak 
nej, sådan skulle det ikke gå. På trods 

af, at turen var booket for meget længe 
siden og vi fik den bekræftet dagen før, 
ja, så var der altså ikke plads til hunde-
ne. Måske det ikke var så ringe endda, 
for vejret var mega godt, omkring 30 gr. 
Så 2 timer ombord tætsiddende havde 
måske været for meget for hundene. I 
stedet for tog vi en tur til Lundeborg, 
som aldrig før har haft besøg af så man-
ge OES’er på én gang. 
   Hjemme på pladsen var hundene nu 
godt trætte og vi kunne komme i gang 
med Jan’s traditionelle kongespil og 
skattejagten. Som altid blev der kæm-
pet, som om det gjaldt livet.  

   Herefter var det tid til det helt store 
måltid, hvor mange spændende retter 
kom på bordet. Der blev grillet, spist og 
hygget. Jan og Marianne havde i år gjort 
det helt ekstraordinært ved at komme 
med en lejlighedssang efterfulgt af den 
mest fantastiske Originale Eventyrlige 
Syrensnaps.   
   Herefter blev aftenen afsluttet med 
præmieoverrækkelser og masser af 
snak. 

Endnu engang blev det en eventyrlig weekend i Bøsøre 
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   Søndag afsluttede vi med fælles mor-
genbord, og derefter rengøring af hyt-
terne, som vi altid får stor ros for. 
   Vi glæder os allerede til næste år, 
hvor hytterne er booket fra den 26. til 
den 28. juni. 
   Tusinde tak til alle jer, der er med til 
at gøre festivalen så eventyrlig, vi håber 
at se jer alle i 2020.  
   Deltagerne var: 
Tina Rønberg Nielsen med Murphy 
Jette Møller med Ziva 
Karin og Otto Pedersen med Ozzy   
Erik Malmkvist og Sonja Pedersen med 
Bosse og Chip 

Tonni Sørensen  
Anette Englykke og Niels Grønne med 
Zea, Zille, Zalza  
Inge Smedemark med Ida og J.Lo 
Vif og Jan Videler med Balou og Coco 
Bettina og Ivan Mikkelsen med Lillebjørn 
og Hercules 
Marianne Hougaard og Jan Østergaard 
med Fuzzy og Geisha 
Marianne og Robert Jessen med Nina  
Dorthe og Ole Madsen med Tessa, 
Amanda og Bertha 
Susanne Brix og Michael Aaby med 
Charlie og Catho 
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Årets hunde 2019 - halvvejsresultater pr. 30. juni 
- Tallet i ( ) henviser til antallet af pointtællende udstillinger. 

• ved Lisa Thielfoldt Nielsen 

Baby:   

Jolly Bears Last Jedi                               42 point  (5) 

Reata’s Xochimilco                                 33 point  (3) 

Jolly Bears Lazy Girl                               20 point  (2) 

Jolly Bears Laughing Out Loud              16 point  (2) 

 

Hvalp: 

Reata’s Xochimilco                                44 point  (4) 

 

Veteran 

Grizzly Dream Blaze of Glory                 96 point  (8) 

Danish Delight Quintessa                       20 point  (2) 

Hanner: 

Vegas aus dem Rotmaintal      120 point  (8) 

Jolly Bears keep Laughin                     101 point  (8) 

Grizzly Dream Dancing In The Dark     98 point  (8) 

Danish Delight Viceroy                          89 point  (7) 

Zottels Fly me To The Moon                60 point  (3) 

Ragtales Kind Of Special                    59 point  (6) 

Grizzly Dream Don’t Stop Me Now     39 point  (2) 

Danish Delight Ypsilon              7 point  (1) 

  

Tæver: 

Sound Solution Just A Saga           127 point  (8) 

My Beautiful Butterfly Kisses                97 point  (8) 

Grizzly Dream Blaze Of Glory              92 point  (8) 

Grizzly Dream Count On Me                88 point  (8) 

Danish Delight Yasmina                        48 point  (3) 

My Beautiful Aurora I’m                         36 point  (4) 

Ragtales Keen On Candy                    35 point  (3) 

Shaggy Blue Bobs Zelda                     29 point  (2) 

Beautiful Littledog Avatar                     28 point  (3) 

Milblues Aprilhimlen                             28 point  (3) 

Barkshire’s American Style                  27 point  (2) 

Danish Delight Quintessa                    22 point  (2) 

Milblues Artdeco                                   21 point  (4) 

Danish Delight U Turn Me On               16 point  (3) 

Grizzly Dream Cant Stop Loving You    10 point  (2) 

Jolly Bears Kornblomst                         7 point (2)  

Foto: Anette Englykke 

HAVNERUNDFART 2019  

 
 

Kære alle 2- og 4-benede. Nu har jeg igen i år lejet en NETTO-båd med guide til os med hunde. Dog i år en lukket båd, siderne kan åbnes. 
Turen varer 1 time og vi har dansk guide med.  

 Søndag den 1. september kl. 14.00 præcis er der afsejling fra Nyhavn 71 
Pris: kr. 65,- pr. person – børn under 10 år og hunde er gratis.  Indsættes på reg. 2256 konto 8894512629 eller Mobilepay på 40169343. 
HUSK at skrive navn samt hvor mange 2- og 4-benede, I kommer.  

Vi mødes senest kl. 13.30 ved Ankeret ved Nyhavn og følges til kajpladsen   
Jeg medbringer kaffe/the, Gl. Dansk, Hot and Sweet samt småkager – og vand til hundene til før og efter turen.  
I medbringer gode godbidder (og evt. klikker), så hundene får en rigtig dejlig positiv oplevelse sammen med Jer.  
Bindende tilmelding efter først-til-mølle til undertegnede på SMS til 40169343 eller mail til: jannieadfaerd@gmail.com  - evt. spørgsmål om 
denne tur besvares også på ovenstående.  
Tilmelding registreres, når jeg har modtaget beløbet. Der er plads til ca. 70 personer.  
  

Vel mødt til en dejlig tur  
Jannie Jensen 
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Snart er det jul og årets julefest og juleudstilling løber af 
stabelen og i år i det smukke Sønderjylland, nærmere be-
tegnet Arnum Kultur Center lørdag den 30. november med 
start ca. kl. 11.00.  
   Dagen afsluttes med lækker sønderjysk julebuffet og 
som dommer har vi inviteret fra Irland Mr. Michael Leo-
nard, en af stifterne af den irske OES Klub. 
 

Tilmelding via Hundeweb.dk og senest den 1. november 
 
Glæd dig til oktoberbladet, hvor den fulde annoncering for 
dette julebrag vil være at finde. 
   Men  vi kan allerede nu anbefale dig følgende overnat-
ningssteder, hvor hunde er velkomne: 
Holiday Home i Gram, Gram Slotskro, Gram Slot, Hotel Vo-
jens, Danhostel Ribe, Hotel Ribe, Søvanggård Ribe eller 
Gredstedbro Hotel Ribe. 
 

Udstillingsudvalget 
Lisa Thielfoldt Nielsen   

Årets juleudstilling afholdes den 30. november i Arnum 

 

Efterårstur på Lolland 
 

søndag den 6. oktober kl. 13 
 

I år går efterårsturen til Sakskøbing på Lolland. 
 
Guldborgsund Kommune har netop åbnet en indhegnet hundeskov i Holmeskoven, Stadion-
vej i Sakskøbing, og den skal da afprøves. 
 
Når hundene har løbet krudtet af sig i hundeskoven, går vi en tur langs den smukke Sakskø-
bing Fjord til nogle borde og bænke, hvor vi indtager vores kaffe/te og den traditionelle kage 
m.m. 
 
Vi håber selvfølgelig, at vejret bliver lige så godt, som det plejer at være, men hvis ikke fin-
der vi på en plan B. 
 
Helt nøjagtige oplysninger om mødested kommer på OES Klubbens Facebookside eller fås 
ved tilmeldingen. 
 
Tilmelding senest den 30. september (af hensyn til kagebagning m.v.) til: 
Birthe Brolykke via sms til 5211 7012 eller e-mail: shagarag@post4.tele.dk 
 
Jeg håber, at mange medlemmer har lyst til at tage familie og hunde med på tur til Sakskø-
bing på Lolland. 
 
Fortsat rigtig god sommer til alle og på gensyn i Sakskøbing den 6. oktober. 

 
Birthe Brolykke 

lokalrepræsentant 
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Dato Aktivitet Dommer Bemærkninger 

17. august Int. DKK udstilling på Bornholm Dagmar Klein, RU se DKK’s hjemmeside 

18. august Int. DKK udstilling på Bornholm Lokodi Csaba Zsolt, RU se DKK’s hjemmeside 

18. august Pr af racen i Odense  se klubbens FB-profil  

19. august Hyggetur på Bornholm  se klubbens hjemmeside 

24. august Middelalderfestival i Horsens  se klubbens hjemmeside 

25. august Hundens Dag i Tivoli  se DKK’s hjemmeside 

1. september Deadline for stof  
til oktober-nummeret 

 kontakt bladudvalget 

1. september Havnerundfart  se side 16 

21. september Int. DKK udstilling i Ballerup Malene T. Pedersen, DK se DKK’s hjemmeside 

28. september LP-prøver i Hedensted  se klubbens hjemmeside 

6. oktober Efterårstur på Lolland  se side 17 

1. november Deadline for stof  
til december-nummeret 

 kontakt bladudvalget 

2. november Int. DKK udstilling i Herning Jan Ebels, NL se DKK’s hjemmeside 

3. november Int. DKK udstilling i Herning Marianne B Baden, DK se DKK’s hjemmeside 

16. november Årsmøde for lokalrepræsentanter   

30. november Juleshow i Arnum Michael Leonard, IRL se side 17 

OES Klubbens medlemmer ønskes en dejlig sensommer 

Foto: Anne Tinning 
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