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Ny redaktør

Af Poul Melbye

Ja, det blev så ikke den bedste start jeg fik som redaktør med dette stærkt 
forsinkede oktobernummer. Jeg beklager meget at det ikke lykkedes at få det 
ud til tiden, men jeg må indrømme at opgaven med at få sat det første nummer 
op viste sig at give væsentlige flere udfordringer end jeg havde regnet med.

Forsinkelsen til trods håber jeg, at I vil tage godt imod mit forsøg som ny 
redaktør. Jeg synes det er en svær post at overtage, OES Bladet har en sjælden 
lang historie og har altid været med til gøre OES Klubben til det som den er. 
Selv i vores moderne tider tror jeg, at vi er mange der stadig sætter pris på at få 
et trykt blad ind gennem døren nogle gange om året.

Bladet bliver ikke mit projekt alene. Claus Gaarde, Ada Bentivenga og Birthe 
Brolykke har heldigvis sagt ja til at hjælpe med bladet, hjemmesiden og andre 
kommunikationsopgaver.

Jeg har ambitioner om stille og roligt at udvikle bladet - både med hensyn til 
lay-out og til indhold. Som I kan se er der taget hul på designet i dette nummer - 
både af teknisk nød og fordi jeg synes at bladet godt kunne trænge til at blive 
lidt lettere i udtrykket. Jeg har skiftet skrifttyper og gjort skriften lidt større. 
Det skulle gerne hjælpe på den generelle læsbarhed og jeg har i hvert fald 
forsøgt at vælge nogle skrifttyper, der er kendt for høj læsbarhed (og som er 
gratis at anvende). Lad mig gerne høre hvad du synes.

Jeg ved at mange - ligesom jeg - tænker, at hjemmesiden godt kunne trænge til 
et løft. Blandt andet så den bliver nemmere at bruge på mobiltelefonen. Det 
kaster vi os snart over!

Jeg skal gøre mit bedste for at næste nummer ikke bliver forsinket!
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Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020  bliver den 28 marts,
 og bliver afholdt i Nyborg.

Der skal i 2020 vælges et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen er denne gang
Mogens Hansen, der gerne vil genopstille

Bemærk, at det, efter årets vedtægtsændring, er en 2-årig valgperiode

Kandidater til bestyrelsen og suppleanter samt andre forslag der 
ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være foreningens 
sekretær i hænde senest 10 januar 2020.

Kandidater og forslag sendes til sekretær Mogens Hansen på 
mail: sekretaer@oesidk.dk

Bestyrelsen

Sæt kryds i kalenderen

28 marts 2020
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Den nye bestyrelse er på plads. 
Vi takker for stor opbakning.

Der blev afleveret 35 stemmesedler, repræsenterende 43 
stemmer. 6 stemmesedler var blanke og kunne således have 
repræsenteret op til 6 stemmer yderligere.  Efter 

afstemningsfristens udløb er der modtaget yderligere 3 stemmesedler, der 
kunne have repræsenteret op til i alt 6 stemmer.

Således har mellem 43 og 55 af medlemmerne afgivet eller søgt at afgive 
stemmer. Dvs. op mod halvdelen af medlemmerne. Det må siges at være 
tilfredsstillende, specielt når det tages i betragtning, at der var 2 
bestyrelsespladser, der skulle fordeles på kun 2 kandidater. 

Vi har holdt bestyrelsesmøde og konstitueret bestyrelsen, som det fremgik af 
den foreløbige konstituering på Facebook den 30. august 2019 (Malene var på 
daværende tidspunkt på ferie i Portugal).
Formand Bjarne Olsen, 
Næstformand Jan Jacobsen, 
Sekretær Mogens Hansen, 
Kasserer Malene Thorup Pedersen og 
Kommunikation Poul Melbye, der endvidere har opgaver med IT og PR-
Indland. Han er tillige redaktør af 
OES-bladet. 

Vi har udpeget Birthe Brolykke til 
lokalrepræsentantkoordinator. 
Jan Jakobsen er bestyrelsens 
kontakt til alle udvalg.

Ord fra Formanden

Af Bjarne S. Olsen

“Vi arbejder for alle 
medlemmer i klubben.
 Vi håber I alle bakker op
 om vores dejlige klub”
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Det bemærkes, at vi ikke har suppleanter til bestyrelsen. Mon ikke vi klarer det?

Vi har nedsat et kommunikationsudvalg, som varetager udarbejdelse af 
medlemsbladet. Det består af Poul Melbye, Birthe Brolykke, Claus Gaarde-
Nielsen og Ada Bentivenga.

Bestyrelsen vil arbejde på at få en god og konstruktiv dialog med 
medlemmerne. Vi arbejder for alle medlemmer i klubben. Vi håber I alle 
bakker op om vores dejlige klub.

I den forbindelse beder jeg om, at I vil sende materiale i form af billeder, tekst 
og ideer til Poul Melbye (faemae61@gmail.com), som fremover varetager 
kommunikationsarbejdet.

Vi mangler lokalrepræsentant(er) i Øst/Vestjylland. Er det noget for dig - giv 
mig venligst et praj.

Husk Juleturene

Igen i år har klubben Juleture i Århus, Aalborg og i København.

Det er altid en god lejlighed til at få vist de skønne hunde frem og opleve 
juletravlheden på en lidt anden måd

Turen i Århus er den 7. december
I Aalborg den 15 december
I København den 19. december

Læs mere på hjemmesiden om det praktiske
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En tur til det italienske specialshow + 50 år 
fødselsdagsfest

Af Ada Bentivenga (tekst og foto)

I løbet af foråret fortalte en af vores OES-venner, at hun snart ville blive 50 og 
havde derfor tænkt sig at holde en stor fest for alle hendes venner og familie et 
sted hvor det er lidt varmere end i Nordeuropa. Hun havde tænkt på Frankrig, 
men samtidig ville hun gerne til den italienske OES specialshow, i midten af 

september. 
Hvorfor ikke holde fest i Italien, 
tænkte jeg? De taler ikke så godt 
engelsk og er svært at lave aftaler 
med, sagde hun, men nu er det sådan, 
at Italiensk er mit modersmål og jeg 
kunne i hvert fald kommunikere 
uden problemer med 
receptionisterne på Cascina Boschi, 

en ”agriturismo”, som ligger midt i en 
national naturpark, kun 20 minutter fra 
Garda søen. Her kunne hundene være 
overalt, undtaget inde i selve poolen.
Den italienske Bobtail Club holder alle 
sine specialudstillinger i naturparken, i 
et meget stort party telt, som ellers 
hovedsageligt bruges af Chow Chow 
klubben. 

Så, om fredagen var der stort party ved swimmingpoolen. Der blev grinet og 
spist (og drukket…) og danset og spist (man er vel i Italien).
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Om lørdagen tog vi en tur til Desenzano, ved Garda søen, hvor vi skulle mødes 
med en af mine søstre og selvfølgelig brugte vi en del tid ved promenaden langs 
søen, hvor vores hunde blev klappet og beundrede. 

Lørdag aften, tilbage på Cascina Boschi, deltog vi i klubbens festmiddag og igen 
var der masser af mad og vin og snak på tværs af alle bordene. 
”Progetto Magico”, som er en meget engageret gruppe af OES ejere og elskere, 
som tager sig af OES’er i nød, var tilstede med masser af præmier til lotteriet og 
alle vandt noget.

I øvrigt havde de også en stand på selve udstilling, hvor de solgte mange søde 
og sjove OES ting og sager, lavet og doneret til projektet af nogle meget 
dygtige kunstere.   

Søndag var udstillingsdag og allerede tidligt om morgenen ankom endnu 
flere mennesker og hunde. Det store telt, som har en stor ring i midten og 
overdækket plads for grooming ved siden af, vrimlede med mennesker og 
hunde i alle aldre. Der blev talt på kryds og tværs på alle mulige sprog. Pga. 
50-års fødselsdagen var der mange flere udstillere af alle mulige 
nationaliteter og mange top vindende OES’er. Spaniere, franskmænd, 
hollændere, schweizere, tyskere, grækere, italiener, slovenere… og danskere.



OES Bladet 5 - 2019Side 10

Dommeren var specialdommer Ray Owen fra England og han var meget 
beæret over den store fremkomst.

Vi havde kun vores unghund med og vi var færdige rimelig hurtigt, med en 
excellent og flot kritik.

Efter bedømmelser af hanner, var der 
frokostbuffet og igen, ”italian style”, 
med masser af specialiteter og god 
prosecco. Det var en lidt længere 
pause, men alle var glade og positive 
og stemningen var på toppen.

Det havde været en fantastisk lang weekend og mandag morgen var vi klar til at 
vende tilbage til Danmark. 
Vi efterlod 30 graders varme og kom hjem til 10 grader, men sådan er det at bo 
nordpå.

“Der blev grinet og spist 
(og drukket…) og danset 
og spist (man er vel i 
Italien).”
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Stjernestunder

UDSTILLINGSUDVALGET ønsker Vif 
& Jan Videler stort flot tillykke med 
deres nye ungarske Champion 
"Balou" ( Grizzly Dream Dancing In The 
Dark ) som på to udstillinger i 
forbindelse med dette års Euro Oes Show 
fik denne titel.

Mon ikke dette er den første danskejede og opdrættede ungarske Champion vi 
her ser, smukt afbillede med Balaton søen i baggrunden . En meget flot 
præstation af en ny udstiller og med så ung en hund! BRAVO

På den Internationale udstilling i august 
måned i byen Hude/Tyskland, blev ”Vegas aus 
dem Rotmaintal” Bedst I Racen, under den 
irske dommer John Muldoom. 
Vi ønsker et stort flot tillykke til Susanne & 
Michael Brix Aaby/Frederikshavn 

Med Stjernestunder introducerer vi en ny side blandt andet med det formål, at 
kaste lidt stjernestøv og give alle vores medlemmer chancen for at glæde sig 
over vores races succes sådan lidt ud over det almindelige. 
Men, uden information ingen SStjernestunder, og selvom Lisa har fingeren på 
OES pulsen og ofte ved hvad der rør sig, så skal du selv være med til at opdatere 
siden. Så har du har fået en ny titel eller vundet et eller andet sted udenfor vort 
lands grænser, så send  gerne information og billede af din hund til Lisa 
( showteam@oesidk.dk )
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”Danish Delight Yasmina” blev den 1.9 på 
den store sommerudstilling i Sottrum / 
Tyskland, kåret som Bedst I Racen under 
den ungarske specialdommer Robert 
Kotlar. 
Hjertelig tillykke med det flotte resultat 
und zum wohl!

På den store dobbeltudstilling i Valtice / 
Tjekkiet 14+15/09, blev Danish Delight 
Yasmina Best In Show begge dage. 
Et stort tillykke til ejer og opdrætter 
Birgitte Schjøth
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Snart skriver vi 2020 og atter 
en Specialudstilling og 
Forårsfest løber af staben. Så 
lad dig blot friste af OES 
Klubbens weekend 
arrangement, som vi her i 
dette blad kan give jer en 
forsmag på, så behøver I ikke 
vente i spænding til 
december bladet hvor alle de 
saftige detaljer vil være at finde!

Dato: Lørdag 4. april 2020
Sted: Arnum Kulturhus
Dommer: Petra Marová / Kennel Modru Kanon / Tjekkiet

Vi har atter indgået en super aftale med Agerskov Kro (www.agerskov-kro.dk), 
bare10 min. kørsel fra Arnum, hvor vi holder et stort antal værelser som kun 
kan bestilles gennem OES Klubben og Lisa. Weekendens arrangementet ser 
således ud:
2 overnatninger ( 3 – 5 april ) i dobbeltværelse med morgenmad samt middag 
og Krobal lørdag aften:   Dkk. 1.945,00 for 2 personer
2 overnatninger ( 3 – 5 april) i enkeltværelse med morgenmad samt middag og 
Krobal lørdag aften    :   Dkk. 1.375,00 for 1 person
1 overnatning    ( 4 – 5 april ) i dobbeltværelse med morgenmad samt middag og 
Krobal lørdag aften :   Dkk.  1.600,00 for 2 personer
Hund : Dkk. 100,00 per nat  
Agerskov tilmeldingsfrist: Først til mølle
Udstillingens tilmeldingsfrist: 1. marts 2020
Det bliver rigtig sjovt, så reserver allerede nu denne weekend, og få bestilt din 
overnatning
Mojn og på gensyn
UDSTILLINGSUDVALGET
Lisa * Birthe * Maria * Jan

Specialudstilling 2020
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Dansk Champion

Navn:
Født:
Titler:
Opdrætter:
Ejer:
Farfar:
Farmor:
Far:
Morfar:
Mormor:
Mor:

Grizzly Dream Dancing In The Dark
9/7 2017
DKCH, HUCH
Anette Englykke
Vif Videler
Blueshire's I Am Canadian With Brin
Brinkley Sheza Amazing
Brinkley Will I Am
Checkpoint Charlies Quasi Qualified
Danish Delight Kiss Me Tiger
Grizzly Dream Blaze of Glory
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JULEFEST OG JULESHOW
Lørdag den 30. November Arnum Kulturhus / Sønderjylland

I år danner Arnum Kulturcenter ramme om årets sidste komsammen og det 
årlige juleshow & Julefrokost, med alt hvad dette indeholder
Julemusik * Juletræ * hjemmebag og kaffe hele dagen * Julelotto * Julegaver til 
alle * Julepyntet lokale og en masse dejlige OES’ere og deres familie

Dette års juleudstilling dømmes af den irske specialdommer Mr. Michael 
Leonard.
Der kan tilmeldes i følgende klasser: Baby – Hvalp – Junior – Mellem – Åben – 
Champion – Veteran – Avl- & opdræt - Nedklippet – Par klasse samt 
Juniorhandling . Tilmeldingsfrist: 01. november 2019 via www.hundeweb.dk - 
uofficielle konkurrencer (nedklippet/par klasse/juniorhandling) skal tilmeldes 
manuelt og direkte til Lisa

Alle er velkomne og skal du ikke udstille din hund, men blot kigge på og nyde 
samværet med alle medlemmernes pragtfulde OES’ er, så møder du blot op, tag 
hunden med og det er helt gratis!
Efter udstillingen dækkes der bord ved fælles hjælp, og Arnums helt egen stab 
af kokke, ruller en lille hjemmelavet julebuffet frem indeholdende små dejlige 
julefristelser. 
Pris 75,- kr. per person inkl. snaps og 50 kr for børn u. 12 år
Øl/vin/vand kan købes hele dagen og til kælderkolde sønderjyske priser.

Tilmelding til julefrokosten til Lisa på : showteam@oesidk.dk senest 
den 10. november, og betaling direkte og helst til vores søde kasserer 
Malene Thorup Pedersen på konto nr. 5016-1126086 eller kontant på 
dagen
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Præmier rosetter og gaver modtages med kyshånd, så send blot en besked til 
Birthe Brolykke senest 1. november på: shagarag@post4.tele.dk. Måske du 
kunne tænke at donere en flot roset til 75,00 kr eller en lidt større roset til BIR / 
BIM for 100,- kr per stk. Vi nævner naturligvis dit navn i kataloget.
Juleannonce i størrelse A5 er en smuk måde at sende en hilsen på, 125,- for en 
helside og 75,- for ½ side og i farver. Send din annonce til Lisa senest 1. 
november så klarer vi resten.

Vi ser frem til en aldeles dejlig dag med vores race i centrum, samt sammen 
med alle vores uundværlige medlemmer at kunne sige TAK FOR I ÅR
Og har du overnatningsbehov i området, så kontakt Maria & Jan, vores 2 
sønderjydske hoteleksperter, og mon ikke de har et par alternative 
indkvarteringssteder til jer.

Kærlig hilsen Udstillingsudvalget og Mojn
Lisa                        Birthe                 Maria & Jan
40180424         54447343        23387401 + 60106568 
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Lykkegårdens  Bachelor ”Bernhard”
Min Første OES.

Af Otto Rendil (tekst og foto)

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 som 
bare et par dage så var han 
renlig
Men det var sikkert nærmere 
en uge eller to. Vi var ikke så 
gode til at læse hans signaler 
Men fik det da lært.

Pels arbejde: Gik rigtig godt fra starten af, efter Winnies anbefalinger, startede 
fra han kom hjem til os.
Med en ”baby” børste næsten hver dag, vi havde ikke noget børstebord fra 
starten, så det var voksdug på spisebordet og så ellers et par godbidder og 
forsigtig børstning, skiftede selvfølgelig ud efterhånden som pelsen blev 
længere.

Lydighed: gik på den alternative hundeskole i Valby (eksisterer ikke mere.) + 
havde en masse hjælp fra vores genboer, der havde lydighedsuddannelse. Samt 
fik brugt deres tre tæver til at lære ham at opføre sig ordentligt.
Fik fra dem også en masse ideer til leg og ”cirkus” træning give højre eller 
venstre pote. Rulle ligge tiltet (ligge fladt på siden) med samt en masse 
forskellige søgeøvelser----- på stuegulvet på græsplænen og i pap rør, opskårne 
tennis bolde, under tallerkner, små gryder, i sammenrullede viskestykker osv.
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Underlige ting: sidde i cykelhænger 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, fandt ham 
dog hurtigt oppe i køkkenet hvor han tiggede morgen mad fra de andre. Så han 
endte 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, så en Broholmer gå på deres hæk ud til vejen og nede i 
deres baghave var deres Westie på vej op af taget på huset. Så på med noget 
tøj og over for at se hvad der foregik der. Broholmeren gik på en ballancebom 
lige bag ved hækken og Westien løb på et A brædt. Så det skulle vi da også 
prøve med Bernhard. - Stor susces.så vi startede med sporten derovre i det 
der blev til Taastrup Agility forening og fortsatte med det der og i OES. 
klubben samt Dkk. Kreds 1. til hans alt for tidlige bortgang 6,5 år (hjertefejl). 

med hundevenlig hilsen 
fra en OES. afhængig 

Otto.
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Lokalrepræsentanter og lokale aktiviter

En vigtig del af foreningens arbejde er de mange forskellige aktiviteter rundt 
om i landet som giver os alle mulighed for at mødes med vores hunde og enten 
bare være sociale eller også lære noget.

Der er gåture, børsteaftner og endda spindeaftener og så de arrangementer der 
både involverer lokalrepræsentanterne og flere fra foreningen som for 
eksempel lydighedsdagene. Alt sammen noget der giver de mange af os, der 
ikke udstiller en god mulighed for at føle samhørighed.

Lokalrepræsentanterne gør et stort arbejde for at få disse arrangementer op at 
stå og få så mange som muligt med - og heldigvis har vi det meste af landet 
dækket af lokalrepræsentanter. Aktuelt mangler vi dog en i Øst og Vestjylland, 
så hvis det var noget for dig skal du endelig melde dig.

Lokalrepræsentanterne kan dog også 
godt bruge hjælpe, både til det praktiske i 
forbindelse med vores arrangementer, 
men også til at holde øje med andre lokale 
aktiviteter som det kan være relevant at 
klubben deltager i. Så hvis du kender eller 
hører om et arrangement som du tænker 
ville være godt for foreningen at deltage i 
skal du endelig ikke holde dig tilbage fra 
at tage fat i lokalrepræsentanten eller i en 
fra bestyrelsen.
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Kennel annoncer
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Old English Sheepdog Klubben

Bestyrelse
Formand,
Ansvarshavende Redaktør,
Dataansvarlig
Bjarne S. Olsen
Ellekrattet 24
Trørød, 2950 Vedbæk
Tlf.: 45 89 33 95
formand@oesidk.dk

Næstformand
Jan Jacobsen
Sildal 40, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 60 10 65 68 / 23 38 74 01
Arnumvvs.jan@gmail.com

Sekretær
Mogens Hansen
sekretaer@oesidk.dk 

Kasserer
Malene Thorup Pedersen
Elmehusene 20
2600 Glostrup
Tlf.: 61 74 35 18
matp@outlook.dk 

Bestyrelsesmedlem, 
ansvarlig for 
kommunikation
Poul Melbye
Folehavevej 7
2970 Hørsholm
Tlf.: 20 12 85 85
Faemae61@gmail.com 

Sydsjælland, Lolland og 
Falster
Koordinator
Birthe Brolykke
Hjortebjerg 20
4800 Nykøbing
F. Tlf.: 54 44 73 43
shagarag@post4.tele.dk

Bornholm
Sonja &Erik Malmkvist
Vassebækvej 1 3760 Gudhjem.
Tlf.: 40 36 96 41
erik-sonja_ma-pe@paradis.dk 

Udvalg

Lydighed og agility
Formand
Hans Ove Pedersen
Tlf.: 41 29 27 93
hansove@jollybear.dk

Malene Thorup Pedersen
Tlf.: 61 74 35 18
matp@outlook.dk

Henry Høitbjerg,
Tlf.: 49 14 31 54
kate@post.tele.dk

Bjarne Olsen
Tlf.: 45 89 33 95
Formand@oesidk.dk 

Claus Gaarde-Nielsen
Tlf.: 24 48 99 29 
claus.gn@gmail.com

Lokalrepræsentanter
Nordjylland
Anni Pedersen
Dalsmarkvej 27
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 29 91
anni@anniflemming.dk

Birgit Larsen
Østeralle 13
9300 Sæby
Tlf.: 98 42 60 86
birgitlarsen99@hotmail.com 

Øst- og Vestjylland
Sønderjylland
Maria Matzen Jacobsen
Sildal 40, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 60 10 65 68 / 23 38 74 01
sildal40@yahoo.dk

Jan Jacobsen
Sildal 40, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 60 10 65 68 / 23 38 74 01
Arnumvvs.jan@gmail.com 

Trekantsområdet og Fyn
Anette Englykke
Skovvej 10, Kragenlund
8723 Løsning
Tlf.: 51 55 32 22
anette@grizzly-dream.dk

Nordsjælland, Vestsjælland 
og København
Malene Thorup Pedersen
Elmehusene 20
2600 Glostrup
Tlf.: 61 74 35 18
matp@outlook.dk
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Sundhed
Formand
Birgitte Schjøth
Tlf.: 28 44  52 58
birgitte@danish-delight.dk

Birthe Brolykke
Tlf.: 54 44 73 43
shagarag@post4.tele.dk

Lis Thorup Hansen
Tlf.: 25 54 03 66
lis@jollybear.dk

Anette Englykke
Tlf.: 51 55 32 22
anette@grizzly-dream.dk

Udstilling
Formand
Lisa T. Nielsen,
Tlf.: 40 18 04 24
showteam@oesidk.dk

Maria Matzen Jacobsen
Tlf.: 60 10 65 68 / 23 38 74 01
sildal40@yahoo.dk

Jan Jacobsen
Tlf.: 60 10 65 68 / 23 38 74 01
Arnumvvs.jan@gmail.com

Birthe Brolykke
Tlf.: 54 44 73 43/52 11 70 12
shagarag@post4.tele.dk

Pokaler
Lisa T. Nielsen,
Tlf.: 40 18 04 24
showteam@oesidk.dk

OES Bladet, PR Indland
Formand, redaktør
Poul Melbye
Tlf.: 20 12 85 85
Faemae61@gmail.dk

Claus Gaarde-Nielsen
Tlf.: 24 48 99 29 
claus.gn@gmail.com

Ada Bentivenga
Tlf.: 60 88 15 62
sambada@hotmail.com

Birthe Brolykke
Tlf.: 54 44 73 43/52 11 70 12
shagarag@post4.tele.dk

PR Udland
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Kontingent
Betaling af kontingent til 
klubbens kasserer.
Årskontingent – hovedmedlem 
325 kr.
Årskontingent – 
husfællemedlem 100 kr.
Betales på klubbens bank-konto
Jyske Bank
Reg. nr.: 5016
Kontonr.: 1126086
Medlemskontingent betales 
forud for et år adgangen og 
forfalder tilbetaling d.1 januar 
det år, kontingentet dækker. 
Kontingentet skal være 
indbetalt senest den 31.januar 
for at opretholde uafbrudt 
medlemsskab. Ved indmeldelse 
efter 1.juli betales halvt 
kontingent.

Annoncepriser
Samtlige annoncer skal 
forudbetales og være reproklar.

Medlemspriser.
1/1 side kr. 300
1/2 side kr. 200
Dobbelt midterside kr. 800
Kennelrubrik for 1 år inkl. 
hjemmeside kr. 315
Rubrikannoncer max. 30 ord kr. 
50.

Ikke medlemmer
1/1 side kr.400.
1/2 side kr.300.
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Kommende aktiviteter

lør. 2. nov. 2019 DKK Herning udstilling

søn. 3. nov. 2019 DKK Herning udstilling

lør. 16. nov. 2019 Årsmøde Lokalrepræsentanter

lør. 30. nov. 2019 Juleshow Arnum

lør. 7. dec. 2019 Juletur i Århus

søn. 15. dec. 2019 Juletur i Ålborg

tor. 19. dec. 2019 Juletur i Københavns gamle gader

ons. 25. dec. 2019 Nytårstur i Nordjylland (mellem jul og nytår)
OBS: dato ligger IKKE fast.

Deadline kommende blade

man. 18. nov. 2019 Deadline decembernummeret

ons. 15. januar Deadline for februarnummeret


