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Endnu en forsinkelse. Er det acceptabelt?

Endnu engang sidder du med et stærkt forsinket nummer af OES Bladet. 
Forhåbentlig synes du det er dejligt at du trods alt sidder med bladet, men 
selvfølgelig er du også irriteret over at det ikke kommer til tiden.

Og nej, det er selvfølgelig ikke acceptabelt at bladet hele tiden bliver forsinket 
og jeg vil ikke forsøge at bortforklare det, men alligevel gerne sætte et par ord 
på forsinkelsen og det arbejde der faktisk er i at få bladet ud.
Særligt for mig, der måtte begynde helt forfra med at lave bladet da jeg startede 
- der lå ingen form for arkiv eller retningslinier for bladet, ja ikke engang et 
program at arbejde i var der.

I løse termer skal jeg bruge ca. 1 time på at sætte et opslag op i gennemsnit, 
hertil kommer at teksterne skal redigeres, billeder beskæres o.s.v. Så alt i alt har 
det taget ca 80 timer at sætte dette nummer op. 

Jeg kan kun sige at jeg forsøger at blive bedre, men også at andre skal være mere 
end velkomne til at tage over hvis de synes det er det, der skal til.
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Indkaldelse til OES Klubbens ordinære 
generalforsamling 2020

Publiceret på oesidk.dk 22 januar 2020
Jævnfør vedtægternes §11 indkaldes der til ordinær generalforsamling
Lørdag 28. Marts kl. 13

I Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

Med følgende dagsorden:
* Valg af dirigent
* Valg af referent
* Kontrol af indvarslingens lovlighed
* Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
* Valg af 2 stemmetællere
* Bestyrelsens beretning, herunder udvalg
* Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

eventuel ansvarsfrihed (decharge)
* Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. 

Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
* Behandling af indkomne forslag
* Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der 

kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
* Fastsættelse af kontingent for det kommende år
* Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
* Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
* Eventuelt
På valg til bestyrelsen er der jævnfør vedtægterne et medlem for en to årig 
periode samt to suppleanter. Bestyrelsen har indenfor fristen modtaget en 
kandidat (Birthe Brolykke).

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

MVH
Bestyrelsen
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Juletur i København

Af Charlotte Uhrback

Traditionen tro, var der igen i år juletur i Københavns gamle 
hyggelige gade. Og for mig er det helt klart en af højdepunkterne 
i de mange hyggelig OES arrangementer. Det er simpelthen fantastisk at gå ned 
ad Købmagergade og Strøget og se på juleudsmykkede butikker, grand, 
guirlander og julelys – og så selvfølgelig en masse julegalde mennesker som 
haster afsted for at få styr på de sidste julegaver. Selvom der er trængsel og 
alarm, så har langt de fleste vi møder dog tid til at stoppe op, snakke, klappe de 
dejlige hunde og ikke mindst tage billeder.

I år var ingen undtagelse – alt var som det plejer at være med hensyn til hygge, 
hundesnak og fotografering. Som altid mødtes vi på Nørreport station kl. 18 – 
og da alle mand og hunde var samplet gik vi stille og roligt ned ad 
Købmagergade og Strøget til vi kom til Nyhavn. I år var vi 13 hundeejere og 9 
hunde i alle størrelser og aldre.

9 dejlige OES’er går dog 
ikke ubemærket rundt i 
Københavns gader. Ifølge 
google er turen på 1,4 km 
og er estimeret til at tage 
19 minutter – for os tog 
det 1 og ½ time (hvilket 
var ½ time hurtigere end 
sidste år). Men hvor er det 

dejligt at have en hunderace som skaber så meget glæde og får så mange smil 
frem. Det er da også et helt fantastisk syn at se sådan en flok søde, nuttede og 
rolige bamser som lunter afsted og er klar til at blive nusset og klappet af alle 
der kommer forbi. 
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Og der blev virkelig klappet og nusset i år. På et tidspunkt mødt vi en ung 
kvinde – som var vilde med hundene og da hun sad omringet af 4-5 OES’er 
sagde hun til sin kæreste: ”jeg behøver slet ikke at få nogen julegave i år”. Jeg 
håber dog at der alligevel lå en lille gave til hende under juletræet fra kæresten. 
Der blev selvfølgelig også taget billeder, på et tidspunkt talte jeg 25 som var i 
gang med at tage billeder af vores hunde. Og traditionen tro, fik vi også selv 
taget et dejligt gruppebillede.

Vel ankommet til Nyhavn blev 
der spist æbleskiver og drukket 
glögg, kaffe og varm kakao. 
Også her blev vi taget godt 
imod af de søde tjenere som 
syntes det var helt fantastisk at 
have besøg af os igen i år – de 

kunne nemlig godt huske os fra sidste år. Nu var hundene også ved at være 
trætte – så de fleste tog en velfortjent lur under bordene. Turen tilbage til 
Nørreport gik dog lidt hurtigere – der var færre mennesker på gaderne og både 
vi og hundene var nok også lidt mere trætte.
På Nørreport skulle vi (Poul og undertegnede) med toget hjem – og også her 
mødet vi en rigtig hundeven. En meget sød og venlig DSB-kontrollør havde 
godbidder til Shackleton – hun havde mødt samme kontrollør på vejen til 
Nørreport, hvor hun også havde fået en godbid. Så nu har hun en ny bedste ven.

Igen i år var det en 
super hyggelig tur som 
helt klart har givet god 
PR for vores dejlige race 
og bidraget til at en 
masse mennesker har 
fået en lidt hyggeligere 
juleshopping tur.
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Bestyrelsens beretning for året 2019.

Af Formand Bjarne S. Olsen 

2019 blev ”skudt i gang” med Nytårsture ved Moesgård Strand og Vallensbæk. 
Det var starten på et for Lokalrepræsentanternes travlt år. 

Lydigheds- og agility- udvalget havde prøver i Nr. Alslev. I juni blev afholdt 
Store Lydigheds dag med lydighed, rally og nosework i Lyngby.

Udstillingsudvalget stod for OES Special Show i Bjæverskov samt Juleudstilling 
i Arnum.
I 2020 er der korrigeret i pointsystemet 2020 for udstillinger.

Det har været dejligt at se så mange medlemmers indlæg og billeder fra 
arrangementer. Tak for det.

Endnu engang har Nordkyst Revision P/S sponsoreret en gave til foreningens 
medlemmer i form af sportstasker. Det takker vi meget for.

Ved årets generalforsamling i Korsør blev der valgt nye 
bestyrelsesmedlemmer, da Gyrithe Classen og Claus Gaarde-Nielsen ikke 
genopstillede. I stedet blev Ulla Rosendahl og Jan B. Jacobsen valgt. Som 
suppleanter blev Vif Videler og Poul Melbye valgt.

I blad nr. 2 – april 2019 søgte man efter flere medlemmer til Bladudvalget. 
Personerne der meldte sig, blev afvist af et flertal i bestyrelsen, som derefter 
selv indsatte sig i Bladudvalget.

Onsdag den 17. juli er nok en dato, der vil blive husket i OES-klubbens historie. 
Det var dagen, hvor vi kunne læse på Facebook, at formand Dorthe Madsen, 
næstformand Anette Englykke, sekretær Ulla Rosendahl, samt 1. suppleanten 
Vif Videler havde trukket sig fra OES-Klubbens bestyrelse.
Bestyrelsen oplyste i den forbindelse, at den konstante og meget strukturerede 
mailchikane af bestyrelsen, obstruktion og trusler forhindrede bestyrelsens 
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arbejde og dermed mulighed for at kunne arbejde konstruktivt og vise 
resultater samt en intern forhaling af forskellige processer i bestyrelsen.

Det er i orden man trækker sig fra bestyrelsen, men det er ikke i orden, man 
forlader foreningen med et ikke læseligt/forståeligt håndskrevet notat fra 
bestyrelsesmødet, der blev afholdt den 7. juli 2019 altså 10 dage tidligere. Lige 
meget hvad årsagen har været. Referatet burde være færdiggjort.

Den nye bestyrelse gik straks i gang med opfølgning på ting, som den gamle 
bestyrelse havde arbejdet med, men det var uheldigt, da en stor del også var 
foregået/besluttet uden de tilbageværende medlemmer af bestyrelsens 
vidende, 

Som følge af, at mere end halvdelen af bestyrelsen samt en suppleant havde 
trukket sig, blev der nedsat en valgbestyrelse, jf. vedtægternes §15. Udvalget 
igangsatte proceduren for nyvalg af de manglende bestyrelsesmedlemmer. 
Poul Melbye trådte ind i Ulla Rosendahls valgperiode, da hendes mail var den 
første der kom i den tilbageværende bestyrelses E-mail.

Der var 2 kandidater, Mogens Hansen og Bjarne Olsen, men ingen suppleanter. 

31. august var valget overstået, og de 2 kandidater valgt. Bestyrelsen fortsatte 
uden suppleanter,
Desværre måtte Mogens Hansen trække sig den 10. januar 2020, hvorefter 
bestyrelsen den 11. januar 2020 konstituerede sig med Birthe Brolykke indtil 
næste generalforsamling, i 2020, jvf, klubbens vedtægter §8, stk. 5.

Den afgående bestyrelse synes ikke at havde gjort sig overvejelser om, 
hvorledes medlemsbladet fremover skulle laves. Det betød, at man gik tilbage 
til den tidligere redaktør. Egentligt mærkeligt, da bestyrelsen tidligere havde 
afvist personer, der tilbød deres hjælp og én af disse personer tidligere havde 
lavet bladet.
OES-bladene nr. 5 og 6 er sat op af den nye redaktør. Bladet fremtræder nu med 
det nye layout. 
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Nytårstur ved Moesgård strand

Af Anette Melau

Deltagere: Anette og Niels med Zille, Zea og Zalza. Marianne og Jan med Gaisha. 
Carl Crone med Dina. Knud med Uffe. Vif og Jan med Balou og Coco. Peder 
med Merlot. Anette med Panda.

Vi mødtes kl 11 ved ishuset på Moesgård 
strand med vores dejlige hunde. Vejret 
var skønt, høj blå himmel og sol, lige til 
en gåtur langs stranden.

De fleste hunde fik lov at løbe 
løs. De havde en fest med løb 
og leg i sandet. Vi gik ud og 

rundede pynten, mens Knud undervejs fortalte om de forskellige 
ting vi kunne se fra stranden.

Tilbage ved vores udgangspunkt havde Jan dækket op med rød dug, 
2 forskellige flasker hjemmelavet snaps og ikke mindst 
hjemmelavet kransekage. Alt sammen så fint. Der blev fortalt gode 
hundehistorier og vi fik ønsket hinanden godt nytår inden vi igen gik hver til 
sit.
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Årsberetning fra Udstillingsudvalget

Af  Lisa Thielfoldt Nielsen

2019 er allerede forsvundet, og eksisterer for langt de fleste af os kun som et 
minde! Men hvad lærte vi? Og er der behov for ændringer? Vi mennesker er 
hver og en, fundamentet i vores forening samt medvirkende til at klubbens 
sociale arrangementer og sammenkomster forbliver velfungerende, hyggelige 
og lærerige, og et sted hvor ethvert medlem skal og bør føle sig velkommen og 
med vores elskelige race som omdrejningspunktet. Måske netop derfor 
betegner vi vores Specialshow som både et Show og en Forårsfest, og vores 
Juleshow både som et Show og en Julefest, hvilket præcis er hvad det er. Vi 
arbejder hvert eneste år her i udstillingsudvalget på at forvandle vores egne to 
årlige udstillinger til en fest, til en lærerig oplevelse mere end ”blot” en 
konkurrence, vi inviterer kyndige specialdommere med udgangspunkt i 
medlemmernes dommerønsker, finder fantasifulde præmier, promoverer 
disse udstillinger i udlandet med det formål også på den måde at tiltrække nye 
udstillere og OES ejere. Det kræver naturligvis også, at der produceres nogle 
hvalpe, samt at opdrætterne animerer deres hvalpekøbere til at prøve ”det der 
med at udstille”! Og lige her er det så, at det sociale er altafgørende, og os der har 
prøvet ”det der med at udstille” før, kan gøre en forskel. Som årene går kan vi 
let komme til at glemme vores første par udstillinger, og hvor en hjælpende 
hånd, et godt råd, et knus og et smil fra en ”fremmed”, havde været 
altafgørende for netop denne oplevelse. Dette har været udvalgets fokus i det 
forgangne år og vil fortsætte ind i 2020 og fremover.

I 2019 så vi en nedgang på 20% i antallet af udstillede OES’ere, baseret på 
samme antal udstillinger som i 2018 (17 stk) ! Specialudstillingen og Forårsfest 
var en dobbeltudstilling, lavet i samarbejde med Sammenslutningen af Britiske 
Hyrdehunde og var godt besøgt.

Jens Jørgen Damberg og firmaet Nordkyst Revision donerede til OES Klubben 
nye flotte røde løbere til brug i udstillings ringen. TAK fra os alle der får 
fornøjelse af dette underlag på et ellers så glat parketgulv.
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Juleshow og Julefrokost i Arnum 2019, fungerede rigtig godt og var første gang 
denne julefest blev afholdt andetsteds end på Sjælland og i Køge området. Det 
var en chance vi tog men en klar afspejling af den ændrede geografiske 
fordeling af udstillere, og dette følte vi der burde tages hensyn til. Arnums 
lokalbefolkning var blevet involveret i hele arrangementet og deltog bl.a. i 
pyntningen  af det store juletræ, den lokale brugsforening havde hele dagen før 
og under, lavet PR streaming for udstillingen på tv skærme og den lokale 
kogekone havde lavet en overdådig sønderjysk julefrokost.

2019 gav os nogle flere nye Champion Titler, og der skal lyde et stort tillykke til 
opdrættere og ejere:

DANSK CHAMPION ( DKCH )
Sound Solution Just A Saga
Ragtales Keen On Candy
Ragtales Kind Of Special
Youandi Alive & Kicking
Argovian Movin’  & Groovin’
My Beautiful Aurora I’m
Youandi Millésime
Zottels Fly Me To The Moon
Grizzly Dream Don’t Stop Me Now
Grizzly Dream Dancing In The Dark
Beautiful Littledog Bourne Legacy
My Beautiful Butterfly Kisses

KLUBCHAMPION
Grizzly Dream Count On Me

KLUB VETERAN CHAMPION
Danish Delight Quintessa

KLUB JUNIOR CHAMPION
Grizzly Dream Dancing In The Dark
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TAK til alle jer der deltog i 2019 på vores egne udstillinger, tak til jer der gav 
præmier og gaver, tegnede annoncer, hjalp i kulisserne, kørte frem og tilbage 
med dommerne, slæbte kasser ind og ud, pyntede op, gjorde rent osv. osv. Uden 
alle jer ville livet i vort udstillingsudvalg ikke have helt samme værdi! Lad os 
altid huske at være der for hinanden, tale ordentligt til hinanden, respektere 
hinanden samt lære af hinanden. Som en irsk poet engang skrev: We are not 
here for a long time but for a bloody good time.

Inden dette indlæg går hen og bliver Dronningens alternative nytårstale, skal 
vi her i udvalget blot informere om, at i 2020 er Juleshowet tilbage i Ejby på 
Sjælland og Specialshowet tilbage i Arnum i Sønderjylland med Krobal, 
Kromiddag und alles.

På udstillingsudvalget vegne
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Årsberetning fra Lokalrepræsentanterne 2019

Af Birthe Brolykke

I 2019 har klubbens lokalrepræsentanter og nogle andre frivillige medlemmer 
arrangeret mange hyggelige og spændende aktiviteter og gåture rundt omkring 
i Danmark.

1/1 Nytårstur – Vallensbæk Strand
6/1 Nytårstur – Moesgård Strand
9/3 Børstedag – Lyngby
6/4 Gåtur i Korsør før Generalforsamlingen
27/4 Gåtur/National OES Dag – Skagen
27/4 Gåtur/National OES Dag – Bernstorffsparken
18/5 Gåtur – Kerteminde
25/5 Børstedag – Hedensted
28-30/6 Bøsøre weekend med indlagt gåtur/National OES Dag i

Svendborg den 29/6
10/8 Gåtur – Hundested
19/8 Hyggetur på Bornholm efter DKK’s udstillinger
24/8 Hyggetur på Middelalderfestivalen – Horsens
6/10 Efterårstur – Lolland
7/12 Juletur – Århus
19/12 Juletur – Strøget i København
28/12 Nytårstur – Sæby

Gåturen i Kerteminde den 18/5 var oprindelig planlagt som en kreativ 
medlemsdag, men på grund af manglende tilslutning blev arrangementet til en 
hyggelig gåtur i stedet.

Den tidligere annoncerede julegåtur i Ålborg den 15/12 måtte desværre 
aflyses, da begge nordjyske lokalrepræsentanter blev arbejdsramte.

Udover disse arrangementer deltog OES’erne i Tivoli Friheden den 15/6 og 
Tivoli København den 25/8.
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I efteråret fik klubben en ny lokalrepræsentant, nemlig Charlotte Uhrback, 
som nu er lokalrepræsentant sammen med Malene for Nordsjælland, 
Vestsjælland og København. Vi ønsker Charlotte velkommen og glæder os til 
jeres kommende arrangementer.

Desværre har Øst- og Vestjylland til gengæld mistet deres lokalrepræsentant, 
idet Marianne Hougaard har valgt at stoppe. TUSIND TAK til Marianne for 
hendes mangeårige arbejde som lokalrepræsentant til glæde for klubben og 
dens medlemmer.

Bestyrelsen har i OES Bladet efterlyst medlemmer, som har lyst til at blive ny 
lokalrepræsentant for området, og vi håber at høre fra et eller flere 
medlemmer, som synes, at det kunne være interessant at hjælpe klubben med 
dette.

Til slut skal lyde en stor TAK til alle lokalrepræsentanterne for jeres arbejde for 
klubben og dens medlemmer, og TAK til medlemmerne som hjælper med 
ideer, planlægning og gennemførelse af aktiviteterne. Sidst men ikke mindst 
stor TAK til klubbens medlemmer for jeres opbakning.

Årsberetning for Pokaludvalget

Af Lisa Thielfoldt Nielsen

En ny pokal så dagens lys i 2019 ” Vegas Pokalen” til bedst placerede 
medlemsejet OES i privat eje og privat handlet. Mange tak til Susanne Brix 
Aaby

Ellers intet at bemærke
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Årsberetning PR Udland

Af Lisa Thielfoldt Nielsen

Samtlige europæiske OES klubber får tilsendt listen over Årets udstillinger i 
Danmark i god tid, særindbydelser til vores Special- & Juleshow ligeså, samt jeg 
sender ”direkte mails” til alle udenlandske opdrættere og udstillere. Også uden 
for Danmark stiger antallet af udstillinger år efter år og kampen om 
udstillerne er blevet hårdere. Danmark er stadig næsten det eneste OES land 
hvis ”Udstillingsinvitationer” bliver trykt i div. OES blade og naturligvis også 
nævnt på diverse hjemmesider og FB opslag. Alt er velfungerende både i OES & 
DKK regi, vores måde at hygge på, vores omgangstone og vores gode humør og 
fællesskab, har altid haft en smittende effekt på vores udenlandske udstillere 
og er en uvurderlig  brandingl Det er det vi skal holde fast i og arbejde videre 
med, vi skal nok alle være en slags ambassadører for vort land og vores race!   

Årsberetning for Sundhedsudvalget

Af Birgitte Schjøth

Lidt statistik:
Fødte hvalpe: 3 kuld, i alt 21 hvalpe. I 2019 blev der registreret 2 importer. 
I alt 26  hunde blev øjenundersøgt, herunder de 21 hvalpe, og ingen havde den 
arvelige form af katarakt eller PRA, hvilke er de to ting vi interesserer os mest 
for indenfor racen.
10 hunde blev undersøgt for hofteleds-dysplasi (HD), 9 var fri for HD (A,B) 1 
havde C.
8 hunde blev undersøgt for albueledsdysplasi, 6 var fri, 1 havde grad 2 og 1 
havde grad 3.
Ingen OESer blev mentaltestet i 2019.
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Hermed en kraftig opfordring til alle de af klubbens medlemmer, der har 
undladt at få deres hund undersøgt for de oftest forekommende problemer vi 
har hos OES, nemlig HD og arvelige øjensygdomme samt også gerne fået dem 
mentaltestet. 
Hjælp os med at få flere resultater frem, så opdrætterne bedre kan styre uden 
om de arvelige sygdomme. Vi er hos OES specielt interesseret i at få undersøgt 
OES’er der er over 5 år for PRA, idet denne lidelse normalt først findes efter 
denne alder – måske og forhåbentligt har vi den slet ikke her i landet.

Opdrættermøde/seminar:
Klubbens årlige møde for opdrætsinteresserede blev afholdt i januar 19 med 
deltagelse af 14 medlemmer. Husk mødet er åbent for alle! Af emner der blev 
diskuteret kan nævnes: ny spørgeskema undersøgelse omkring sundhed, 
oplysning omkring omplaceringshunde, procedure omkring hvalpepakkernes 
indhold, PR i medierne, opdatering om HD og arvelighed, orientering om 
nedarvning af ekstratæer på bagben, fællesorientering om ”året der gik i min 
kennel”.Udvalget står til rådighed med råd og hjælp til de der måtte ønske det.

Årsberetning for Lydigheds- og Agilityudvalget

Af Hans Ove Pedersen

Sidste år var et foruroligende år for udvalget på grund af en ny bestyrelse, der 
ikke udviste forståelse for værdifuldt hundehold og for indlæring hos hund. 
Med fare for igen ikke at blive taget alvorligt, vil jeg indlede denne beretning 
med at nævne de to personer der har opnået 1. præmier i lydighedsprøver. 

Jutta Scholz og Henriette Trimarchi har, i den vanskelige lp-klasse 3 opnået den 
eftertragtede titel Lp3. Ved tålmodig træning, har de leget sig frem til 
præstationerne. Jutta har trænet med Nesta gennem nogen tid, og gået til flere 
prøver med svingende resultater. Ved den arrangerede lp i Nr. Alslev, med 
Birthe Brolykke som støtte, opnåede hunden 1. præmien uden at det blev 
nævnt i bladet. 
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Henriettes unge Saga har præsteret kl. 1 og 2 med 1. præmie ved tidligere 
lejligheder, hvor hunden i øvrigt kan gå baglæns i 2 skridt baglæns. Det er ellers 
forbeholdt de vævre Border Collies, men Saga udfører det pænt næsten uden at 
krabbe tilbage. I efteråret 2019 opnåede hun 1. præmien ved en lp arrangeret af 
hendes træningssted hos Anette Dalgaard, der i øvrigt er erfaren DSS- træner 
og dommer. Det er samme sted Jutta og Nesta træner, for de kan slet ikke 
undvære at træne. Hundene elsker deres træning. 

2019 blev således året hvor Lp i Nr. Alslev og Lyngby blev vores 
hovedaktiviteter med i alt 120 deltagere, idet Hedensted måtte opgives på 
grund af problemer med et flertal i klubbestyrelsen. Alle instruktører og 
ressourcepersoner har været aktiveret ved afholdelsen af Lyngby med både Lp, 
Rally og Nose Work. Det kan oplyses, at antallet af personer til frokosten er ca. 
20. 

En gruppe undersøgte, som efteruddannelse, om Nose Work også kan klares af 
OES. Det kan det og oplevelsen af hundens næses evne var indlysende. En 
enkelt hund holdt op med at bruge næsen, da den kom ned i en rungende 
kælder. Også en anden OES har deltaget i Nose Work-træning med 
meningsfuldt resultat.  

Instruktør Claus Gaarde-Nielsen har efter Lyngby også anvendt tiden til at 
træne hunden i at finde lig-dele (også på vandet) til brug for fremtidige 
efterlysninger. Vi glæder os til at følge uddannelsen. 

Både Jutta med Nesta 
(til venstre) og 

Henriette med Saga (til 
højre) har formået at 
bestå den svære LP3
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ÅRETS OES 2019
ÅRETS KLUBVINDER 2019

ÅRETS TÆVE 2019:
Champion Sound Solution Just A Saga

Ejet af: Henriette Trimarchi

Opdrættet af: Dortemarie & Torben Nielsen
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ÅRETS GULDHAN
KLUBVINDER 2019:
CH Vegas aus dem Rotmaintal

ÅRETS SØLVHAN: 
CH Grizzly Dream Don’t Stop Me Now

ÅRETS BRONZEHAN: 
DKJCH Jolly Bears Keep Laughing
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ÅRETS GULDTÆVE: 
CH Sound Solution Just A Saga

ÅRETS SØLVTÆVE;
CH Grizzly Dream Blaze Of Glory

ÅRETS BRONZETÆVE: 
CH Grizzly Dream Count On Me
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ÅRETS HVALP: 
Reata’s Xochimilco

ÅRETS UNGHUND: 
Jolly Bears 
Keep Laughing

ÅRETS VETERAN: 
CH Grizzly Dream 
Blaze Of Glory

ÅRETS OPDRÆTTER: 
Grizzly Dream v/ Anette 
Englykke (557 point/ 5 hunde)

ÅRETS AVLSTÆVE: 
CH Grizzly Dream
Blaze Of Glory 
(354 point/ 4 afkom)

ÅRETS AVLSHAN: 
CH Brinkley 
Will I Am
(339 point/ 3 afkom)

Foto mangler 
desværre

ÅRETS BABY:
Jolly Bears Last Jedi

Tillykke til hunde,
 ejere og opdrættere
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Årets pointliste

I 2019 tæller 8 uds. med i konkurrencen om Årets Udstillingshunde. Tallet i () 
viser det samlede antal uds., hver enkelt hund har deltaget i. Vi har gjort vort 
allerbedste for at præsentere denne oversigt så præcis og korrekt som 
menneskelig muligt. Er der noget du er i tvivl om, så kontakt mig med det 
samme.
ÅRETS BABY ( Han & Tæve)

1.Jolly Bears Last Jedi (H) 42 point/5 uds.
2.Reata’s Xochimilco (H) 33 point/3 uds.
3.Beautiful Littledog Double Trouble (T) 32 point/4 uds.
4.Beautiful Littledog Dream Girl (T) 31 point/3 uds. 
5.Blue Berry’s Real Love Of My Life (H) 29 point/3 uds.
6.Jolly Bears Lazy Girl (T) 20 point/2 uds.
7.Jolly Bears Laughing Out Loud (H) 16 point/2 uds.
8.Blue Berry’s Reappearing Known Vibes (H) 11 point/1 uds.
9.Stairway To Heaven Paris By Night (T) 11 point/1 uds.
ÅRETS HVALP ( Han & Tæve)

1.Reata’s Xochimilco (H) 44 point/4 uds.
2.Beautiful Littledog Dream Girl (T) 33 point/3 uds.
3.Beautiful Littledog Double Trouble (T) 16 point/2 uds.
4.Beautiful Littledog Dirty Dancing (H) 9 point/1 uds.
5-Blue berry’s Real Love Of My Life (H) 8 point/1 uds.
ÅRETS UNGHUND HANNER

1.Jolly Bears Keep Laughing 117 point/8 uds. (12)
2.Grizzly Dream Dancing In The Dark 100 point/8 uds. (10)
3.Reata’s Xochimilco 59 point/5 uds. (5)
4,Grizzly Dream Don’t Stop Me Now 39 point/2 uds. (2) 
ÅRETS HANHUNDE

1.Vegas aus dem Rotmaintal 123 point/8 uds. (15)
2.Grizzly Dream Don’t Stop Me Now 122 point/7 uds. (7)
3.Jolly Bears Keep Laughing 117 point/8 uds. (12)
4.Grizzly Dream Dancing In The Dark 107 point/8 uds. (15) 
5.Danish Delight Viceroy 89 point/7 uds. (7)
6.Beautiful Littledog Alphas 74 point/6 uds. (6)
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7.Ragtales Kind Of Special 74 point/8 uds. (9)
8.Zottels Fly Me To The Moon 60 point/3 uds. (3)
9.Reata’s Xochimilco 59 point/5 uds. (5)
10..Beautiful Littledog A Lot Like Love 26 point/3 uds. (6) 
11.Danish Delight Ypsilon 17 point/2 uds. (2) 
12.Beautiful Littledog Bodyguard 3 point/1 uds. (1)
ÅRETS UNGHUNDE TÆVER

1.Milblues Aprilhimlen 37 point/4 uds. (4)
2.Shaggy Blue Bobs Zelda 29 point/2 uds. (2)
3.Milblues Artdeco 21 point/4 uds. (4)
4.Sound Solution Just A Saga 19 point/1 uds. (1)
5.Jolly Bears Kornblomst 7 point/2 uds. (2)
ÅRETS TÆVER

1.Sound Solution Just A Saga 140 point/8 uds. (15)
2. Grizzly Dream Blaze Of Glory 117 point/8 uds. (16)
3.Grizzly Dream Count On Me 115 point/8 uds. (16)
4.My Beautiful Butterfly Kisses 110 point/8 uds. (11)
5.Danish Delight Yasmina 68 point/4 uds. (4)
6.Milblues Aprilhimlen 37 point/4 uds. (4)
7.My Beautiful Aurora I’m 36 point/4 uds. (4)
8.Ragtales Keen On Candy 35 point/3 uds. (3)
9.Danish Delight Quintessa 33 point/3 uds. (3)
10.Shaggy Blue Bobs Zelda 29 point/2 uds. (2)
11.Beautiful Littledog Avatar 28 point/3 uds. (3)
12.Barkshire’s American Style 27 point/2 uds. (2)
13.Danish Delight Que Sera Sera 24 point/3 uds. (3) 
14.Milblues Artdeco 21 point/4 uds. (4)
15.Danish Delight U Turn Me On 16 point/3 uds. (3)
16.Beautiful Littledog Bourne Legacy 14 point/1 uds. (1)
17.Grizzly Dream Cant Stop Loving You 10 point/2 uds. (2)
18.Jolly Bears Kornblomst 7 point/2 uds. (2)
ÅRETS VETERAN TÆVER 

1.Grizzly Dream Blaze Of Glory 96 point/8 uds. (16)
2.Danish Delight Quintessa 29 point/3 uds. (3)
3.Danish Delight Que Sera Sera 24 point/3 uds. (3)
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VELKOMMEN TIL SPECIALUDSTILLING & 
FORÅRSFEST 2020

Det er os en stor glæde at byde velkommen til atter en Specialudstilling og 
Forårsfest, som i år er smukt placeret i Sønderjylland!
Dato: Lørdag 4. april 2020
Sted: Arnum Kulturhus
Dommer: Petra Márová ´- Kennel Modrý Kanòn / Tjekkiet

Dette års specialdommer er, udover at være opdrætter, også mangeårig 
formand for den tjekkiske OES klub, og det er allerførste gang Petra skal 
dømme i Danmark, så lad os tage rigtig godt imod hende og give hende en rigtig 
dejlig oplevelse

Vi har indgået atter en super aftale med Agerskov Kro www.agerskov-kro.dk 
( 10 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 www.hundeweb.dk

Det bliver rigtig sjovt, så reserver allerede nu denne weekend, og få bestilt din 
overnatning med det samme på showteam@oesidk.dk

Søndag formiddag, efter en overdådig morgenmadsbuffet på kroen, byder 
Rømø os velkommen til en frisk og livlig gåtur langs vandet, hvor hjernen og 
energien på to som firbenede kan få luft og masser af positive tanker
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Der kan på denne udstilling også tilmeldes i følgende uofficielle klasser og kun 
direkte til showteam@oesidk.dk:
Barn & Hund    ( 2 - 10  år )   50 kr
Juniorhandling (10 - 17  år) 150 kr
Nedklippet  150 kr
Parklasse     Gratis
Generationsklasse  ( 1 avlstæve eller 1 avlshan med afkom dvs. børn/børnebørn/
oldebørn ) Gratis

Måske du har lyst til at sponsorere en flot rosette til en af de mange fremmødte 
hunde til 75 kr, eller en extra stor rosette til BIR eller BIM til 100 kr, så nævner 
vi også dit navn i kataloget

Hvorfor ikke også bestille en forårsannonce i kataloget til 125 kr for en A5 side 
i sort/hvid, alternativ 75 kr for ½ side og vi hjælper gerne med opsætningen. 
Det ville være rigtig dejligt, og du skal blot sende en besked til en af os, så klarer 
vi resten

Mojn og på gensyn

UDSTILLINGSUDVALGET

Lisa * Birthe * Maria * Jan
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Nordic Dog show - Nordic CERT

Af Karethe Jakobsen (Leder i NOESK)

Et lite tilbakeblikk og litt statistikk på den nye ordningen med NORDIC CERT 
som ble innført 01.01.2018. Det er nå gått 2 år (Norge, Sverige, Danmark, 
Finland. 01.01.2018-31.12.2019) og alle Nordic Dog Show er ferdige for i år i 
Norge, Sverige, Danmark og Finland. I denne periode er der 2 svensker som har 
fått den nye tittelen:
NORDIC CHAMPION
AZEDAGI’S QUALIFIED FOR ADVENTURE (t)
ZOTTELS FLY ME TO THE MOON (h)

Det har blitt avholdt totalt 62 Nordic Dog Show og det gledelige er at det bare er 
5 der det ikke har
deltatt OES. Det er utdelt totalt 98 NORDIC CERT hvorav 3 av disse er 
ResNORDIC CERT som 
er omgjort til NORDIC CERT. Disse er fordelt på 43 forskjellige hunder (19 
hanner og 24 tisper)

Norge:
10 Nordic Dog Show (totalt 12 - 2 uten OES)
16 NORDIC CERT utdelt til 13 forskjellige hunder (6 h+7 t)
Av disse 13 er:
7 Norsk (3 h+4 t)
3 Svensk (1 h+2 t)
1 Dansk (1 t)
2 Finsk (2 h)
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Sverige:
25 Nordic Dog Show (totalt 26 - 1 uten OES)
42 NORDIC CERT utdelt til 16 forskjellige hunder (8 h+8 t)
Av disse 16 er:
10 Svensk (5 h+5 t)
1 Norsk (1 h)
3 Dansk (1 h+2 t)
2 Finsk (1 h+1 t)

Danmark:
5 Nordic Dog Show
10 NORDIC CERT utdelt til 10 forskjellige hunder (5 h+5 t)
Av disse 10 er:
6 Dansk (3 h+3 t)
2 Svensk (1 h+1 t)
2 Irsk (1 h+1 t)

Finland:
17 Nordic Dog Show (totalt 19 - 2 uten OES)
30 NORDIC CERT utdelt til 15 forskjellige hunder (7 h+8 t)
Av disse 15 er:
14 Finsk (6 h+8 t)
1 Svensk (1 h)

Det er 7 som nå har oppnådd NORDIC CERT i 2 land.
4 Finske (3 h+1 t) (2h x FI+NO, 1h&1t x FI+SE)
1 Norsk (h) (NO+SE)
1 Svensk (h) (SE+FI)
1 Dansk (t) (DK+SE)
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Nytårstur ved Vallensbæk strand

Af Ada Bentivenga (tekst og billeder)

Lørdag den 4. januar var en rigtig kold og klar vinterdag. En perfekt dag til at gå 
tur på stranden med vores hunde.

Inden kl. 13.30, som var mødetidspunktet, var 13 OES’er og deres ejere mødt 
op:
Chou Chou og Shaggy med Birthe, Kerne, Merle og Hope med Lis og Hans Ove, 
Fabio med Pernille, Victoria og hendes søde kæreste, Teddy med Malene, Bob 
og Humphrey med Sabrina, MJ og Daphne med Claus og Ada, Mulle og Bertha 
med Rithe.

Ved ankomsten, var der, som 
sædvanligt, glædelig gensyns 
hilsener. OES’er elsker hinandens 
selskab.
Alle hunde nød at kunne løbe frit 
på stranden og den store flok 
vakte som sædvanligt en del 
opmærksomhed. 

Det er fantastisk at se så mange 
han hunde og tæver, der kan gå sammen, uden at der opstår problemer. Et par 
stykker kom i vandet, men kun til anklerne! (bortset fra hvalpen Chou Chou, 
som valgte at følge efter en meget tiltalende and... heldigvis er vandet ikke så 
dybt og den dygtige hvalp kom alligevel tilbage til Birthe, efter et par (!) 
indkald).

Da turen var slut, kom vi tilbage til søen ved P pladsen og ved en offentligt 
bænk blev der straks dækket op med hjemmelavet kage, kransekage, chokolade, 
kaffe, te og kakao.
Hundene var nu trætte og tilfredse og det samme var deres ejere!
Sikke en dejlig nytårsstart i OES Klubbens tegn.
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Mindeord for Karen Larsen

Af Birgitte Schjøth

OES Klubbens æresmedlem Karen Larsen, kennel Danwill Blue gik bort sidst i 
2019. 

Karen kom ind i OES-verdenen i midten af 1960erne og var en ivrig udstiller, 
ikke bare herhjemme, men også sydpå. I 1969 importerede Karen en tæve fra 
England ”Takawalk Enchantment, som blev stammor til kennel Danwill Blue. 
Herefter fulgte en lang række meget vindende hunde fra Danwill Blue 
opdrættet.

Da jeg selv landede i Danmark med min første OES fra England i 1970, kom jeg 
straks i kontakt med Karen, og hun blev en af mine vigtigste læremestre. 
Derudover fik jeg fra starten lov at være hendes chaufør, når hun skulle til 
udlandet og udstille, for kørekort havde hun selvfølgelig ikke. Det var super 
spændende.
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Karen Larsen modtog i 1980 DKK’s hæderstegn i 
guld for ”seriøst og fremgangsrigt opdræt af Old 
English Sheepdog”. Æresmedlem af vores klub 
blev Karen i 1985, og det var meget velfortjent, 
hun havde virkelig gjort meget for at fremme 
racen her i landet.
I OES Bladet kunne læses følgende i den 
anledning:
”Karen Larsen opdrættede sit første kuld hvalpe i 
1971 og førte siden sit opdræt videre under 
kennelnavnet Danwill Blue. Hun har gennem 
årene opdrættet og ejet en lang række danske og 

internationale champions. Hun var i 70’erne 
foregangskvinde inden for præsentation af OES i 
udstillings ringen, specielt hvad angår pelsens 
istandgørelse og formning. Karen har også været 
medlem af klubbens bestyrelse i 2 år, samt medlem 
af klubben siden sidst i 60’erne.”

Karen havde sit første kuld OES’er i 1971 og det 
sidste i 1986. Det blev til knapt 30 kuld i alt.

I 1982 startede Karen op med opdræt af Soft 
Coated Wheaten Terrier, og igen hentede hun sine 

første avlsdyr i udlandet (UK og USA). Også i denne race var hun med fremme i 
forreste linje.

Gennem de seneste år boede Karen i en beskyttet bolig i Borup, og her har jeg 
besøgt hende nogle gange. Hun var den samme skarpe, kloge og årvågne Karen 
som i ”gamle dage”, og hun fulgte gennem OES Bladet nøje med i det, der skete 
og kommenterede også meget – specielt hvad vi opdrættere foretog os. Hendes 
lejlighed var fyldt med mængder af smukke gamle OES-ting, som hun havde 
samlet gennem årene. Desværre for os var Karen Karen - så billeder fik jeg 
aldrig lov at tage!

ÆRET VÆRE KAREN LARSENS MINDE
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Lokalrepræsentanternes årsmøde den 16. 
november 2019

Af Birthe Brolykke

Sted: I Bjarne Olsens sommerhus i Sj. Odde.

Mødt var: Anni Pedersen, Anette Englykke, Maria og Jan Jacobsen, Malene 

Thorup Pedersen, Erik Malmkvist, Birthe Brolykke og Bjarne Olsen.

Afbud fra: Birgit Larsen.

Mødet begyndte kl. 11, hvor Bjarne bød velkommen. 

Han informerede om, at kørselsgodtgørelse fortsat er til den lave takst. Ved PR 
arrangementer/gåture på gågader og lignende offentlige steder giver klubben 
stadig et tilskud på 50,- kr. til en kop kaffe, en sodavand eller en øl. Der ydes dog 
kun tilskud til personer, der er medlemmer af klubben og deres eventuelle 
børn, men ikke husfæller der ikke er medlem af klubben. Derudover kan der 
ydes tilskud for eventuelle gæster, der deltager i arrangementer, hvis de gør 
det, fordi de påtænker at købe en OES.

Bjarne bød også Anette velkommen tilbage som lokalrepræsentant og tilføjede, 
at Anette har bestyrelsens fulde opbakning. Anette tilføjede, at det ikke var 
hendes mening at fratræde som lokalrepræsentant, da hun trådte ud af 
bestyrelsen tidligere på året, og at hun stadig brænder for at gøre noget for 
klubbens medlemmer.

Anette bemærkede, at det i Bladet så ud som om Jan og Maria er 
lokalrepræsentanter for Øst- og Vestjylland plus Sønderjylland.

Bjarne svarede, at det var en trykfejl i Bladet. Under Øst- og Vestjylland skulle 
der stå Vakant, og Sønderjylland skulle fremhæves med fed skrift. Øst- og 
Vestjylland er stadig vakant, men Jan og Maria tager sig af området indtil 
videre. Lokalrepræsentanterne hjælper også hinanden på tværs af områderne, 
som hidtil.
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I 2020 er der foreløbige planer om følgende aktiviteter:
Sønderjylland
Jan og Maria arrangerer en gåtur på Rømø den 5. april efter klubbens Special 
Show og weekend i Arnum den 3.-5. april.

Øst-, Vestjylland, Trekantsområdet og Fyn
5. januar Nytårstur v. Moesgård Strand. 
27. juni National OES Dag. Sted oplyses senere.
21. eller 22. august Middelalderfestival Horsens. Hvilken af dagene oplyses 
senere.
5. december Juletur i Århus
Desuden vil OES’erne tage en tur på Hundens Dag i Tivoli Friheden. Datoen er 
endnu ikke offentliggjort.

Bornholm
Erik arrangerer den traditionelle gåtur efter DKK’s Bornholm udstillinger den 
17. august.

Sydsjælland/Lolland-Falster
Efterårstur i oktober. Endelig dato og sted oplyses senere.

Nordsjælland, Vestsjælland og København
4. januar Nytårstur på Vallensbæk Strand
Derudover påtænkes følgende aktiviteter, hvor endelig dato oplyses snarest:
Børstedag i Lyngby
Gåtur i Bernstorffsparken
Eventuel gåtur til Hundested
Julegåtur
Eventuelt forsøger Malene også at arrangere en børstedag i Salling (Jylland)
Malene oplyste, at bestyrelsen har udnævnt Charlotte Uhrback til ekstra 
lokalrepræsentant for området. Dette er sket for ganske nylig, så desværre 
havde Charlotte ikke mulighed for at deltage i mødet, men vi glæder os til at 
møde hende til arrangementerne.
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Øvrige arrangementer
Hundens Dag, arrangeret af DKK ligger fast den første lørdag i juni, hvilket er 
den 6. juni i 2020. Vi holder øje med, om DKK’s kredse laver nogle aktiviteter, 
som vi evt. kan deltage i.

Ud over ovenstående arrangementer kan der komme andre aktiviteter, som vi 
og klubbens medlemmer løbende får ideer til.

Birthe mindede om at sende materiale og dato for kommende arrangementer i 
god tid til Bladet, Facebook og Hjemmesiden.

Næste årsmøde fastsattes til den 14. november 2020. Stedet for mødet 
fastlægges endeligt senere.

Mødet sluttede kl. 15, så de jyske deltagere kunne nå færgen tilbage til Århus.
Tusind tak til Bjarne og Julie for husly i deres hyggelige sommerhus, og tak for 
den lækre frokost og øvrige forplejning.
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Bestyrelsesmøde den 9-11-2019

Bestyrelsesmøde den 08.09.2019 afholdt hos Poul Melbye.

Tilstede var:
Poul Melbye (PM)
Malene Thorup Pedersen (MLP)
Bjarne Olsen (BO)
Afbud: Jan Jacobsen (JJ) kontakt ved telefon, Mogens Hansen (MH) syg
Referat: Bjarne Olsen

Underskrift på referatet fra bestyrelsesmødet den 8-9-2019
Referatet blev underskrevet og tages med til Juleudstillingen så JJ og evt. MH 
kan underskrive, eller sendes til ham for underskrift, da han tillige skal gemme 
referatet i sekretærmappen. 

Forretningsorden for bestyrelsen v/MTP 
Herunder omkostninger i forbindelse med afholdelse af møder eller 
aktiviteter, for medlemmer og gæster.
a. Medlemmer aktiviteter (bestyrelse, udvalg og andre medlemmer)
b. Transportomkostninger: Statens laveste takster, Samkørsel foretages i 
rimeligt omfang.
c. Dækning af diverse billetudgifter efter regning.
d. Gæster ved arrangementer Udstillinger og andre Konkurrencer (dommere, 
sekretærer herunder hjælpere også klubmedlemmer) efter DKK’s takster
e. Mail fra medlemmerne besvares hurtigst muligt, evt. med henvisning til at 
mailen tages op på næste B-møde, idet mailen altid videre sendes til den øvrige 
bestyrelse.

Henvendelser fra medlemmer:
a) Mail fra Anette Englykke med ønske om flytning af BO’s indlæg på Facebook 
omkring den tidligere bestyrelses afgang. Indlægget vedr. bestyrelsesskiftet 
fremgår øverst på vor Facebook side i dag. Indlægget søges flyttet så det 
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indplaceres i datoorden. (Er løst).
b) Mail fra Anne Tinning omkring copyright på OES-bladets layout. 
Bestyrelsen er ikke enig med AT omkring dette. Vi har ændret layout på bladet 
af helt andre årsager, og betragter ikke sagen som aktuel længere. (BO har 
skrevet til AT).
c) Når vi får mails fra medlemmer, kvitterer vi, og meddeler det videre forløb, 
herunder evt. optagelse på B-møde. Mailen videresendes til den til resten af 
bestyrelsen.

Generalforsamling 2020, status 
a) Ny dirigent fundet til den 28. marts 2020.
b) Vi bruger igen de lokaler vi havde for 2 år siden i Nyborg (Idrætsanlægget). 
Ingen problemer for hundene, hvis trapperne inde i bygningen benyttes.
c) Vi kunne bruge én mikrofon mere til optagelser på generalforsamlingen. Vi 
undersøger dette.
d) Mogens har meldt sig som kandidat, men vi skulle gerne have mindst 2 
mere, så vi også får suppleanter, ellers må vi få dem på generalforsamlingen. 

Nyt fra Formanden v/BO
a) Der skal udarbejdes et kommissorie for Medieudvalg/Blad og Bladudvalg. 
Reglerne skal være helt faste, så vi slipper for fremtidige drøftelser om påstået 
copyright.
b) Vi har jo fået et nyt flot sponsorat fra Nordkyst Revision i form af nogle 
”juletasker” i farverne Hvid, Rød og Blå. Taskerne uddeles bl.a. i forbindelse 
med Juleudstillingen i Arnum den 30. november efter aftale med Lisa 
Thielfoldt Nielsen. Se i øvrigt vor hjemmeside og Facebook.

Nyt fra Næstformanden v/JJ fraværende men kontaktet telefonisk
a) JJ mener vi nok må benytte lokalet i Nyborg. MTP taler med Rithe om pris 
m.v. for dette sted.

Nyt fra kassereren v/MTP.
a. Vi kører videre med den ordning vi har, hvor Rithe hjælper MTP. Ved nyvalg 
må vi se at få en endelig ordning, idet hver gang der skiftes kasserer, skal der 
betales kr. 1000 til banken.
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b. Der skal etableres kiggeadgang for BO til foreningens konti.
c. Problemerne omkring bogføring af regnskab m.v. skal løses endeligt efter 
generalforsamlingen. 
d. Malene har lavet et udgiftsbilag, som fremtidig skal benyttes til dækning af 
udgifter i foreningen. Bilaget bør lægges på foreningens hjemmeside.
e. Malene er ved at opdatere excel-medlemslisten med e-mail.
1. Bjarne vil godt have navne på husfællen ind i medlemssystemet, ad hensyn 
til en fremtidig elektronisk afstemning. Vi må se at få medlemssystemet på 
plads, idet der er oplysninger registreringer i 2 forskellige systemer. Vi skal 
arbejde hen imod eet medlemssystem.
2. betalingssystemet kan generere excel ark, hvorfra vi kan sende de 
nødvendige oplysninger til dem der har behov herfor.

Nyt fra Kommunikation herunder Bladet v/PM
a) Bladet sættes fremtidig med en lidt større skrifttype samt Serif. Det er 
skrifttype med fødder og det øger læsbarheden. Overskrifter i Grotesk – uden 
fødder.
b) Redaktøren har side 2 i bladet til sin velkomst. Bladets leder ændres til ”Ord 
fra” et bestyrelsesmedlem eller fra et udvalg m.v. og placeres på side 4 og 
følgende sider, idet højre sider dog er reserveret annoncer startende med side 
3. 
c) BO’s telefonnummer skal udskiftes overalt til 25 36 55 02.
d) Indholdsfortegnelse er slettet.
e) I aktivitetsplanen er dommere slettet, idet de kan findes i forbindelse med 
udskrivning af udstillingerne m.v.
f) Problemet med den forsinkede udkomst af bladet var, at PM ikke kunne 
importere layoutet, men måtte lave et helt nyt, Det hele var forfra. 
g) Deadline for december nummeret er udskudt lidt, idet PM gerne vil have 
Juleshowet med.
h) I januar vil deadline blive forlænget med en uges tid.
i) Spørgsmål om omlægning af bladet til et elektronisk blad til afløsning af det 
trykte blad, som var dyrt at trykke og sende, blev drøftet, men afvist. Det er 
vores erfaring, at medlemmerne gerne vil have bladet i hånden.  Bladet er 
livline til foreningen.
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Nyt fra sekretæren v(MH) – fraværende syg
a) Referater skal internt forsynes med hvem der er ansvarlig for gennemførsel 
af opgaverne.
b) Vi laver en skabelon dagsordenen med de faste punkter.
c) Eventuelle mindretalssynspunkter skal også indgå i referatet.

Nyt fra DKKv/BO
a) Michael Laub er indstillet som gruppe 1 dommer. Der er4 racer han skal 
bedømme for at blive gruppe 1 dommer og én af racerne er OES,
b) Gebyrer 2020

Nyt fra Lokalrepræsentanterne
a) På lokalrepræsentant mødet skal det præciseres, at godtgørelser kun ydes til 
klubbens medlemmer og ikke ægtefæller/samlever der ikke er medlem af 
klubben. Børn naturligvis undtagen. Dog vil personer der ikke har en OES og er 
interesseret i at købe hund kunne deltage,  og få del i beløbet hensat til 
lokalrepræsentantaktiviteter. Der bør i forbindelse med ansøgningen anføres, 
hvem der har deltaget, ligesom man gør overfor skattevæsenet ved middage 
m.v. 
a) Vi har godtaget Anette som ny lokalrepræsentant i sit gamle område. Anette 
har altid lavet gode aktiviteter som lokalrepræsentant for klubbens 
medlemmer i sit lokalområde. 
b) Der er et enkelt område (øst- og vestjylland) der mangler en 
lokalrepræsentant.
c) Vi skal være opmærksom på om, alle lokalrepræsentanterne kan udfylde 
deres roller.
d) PM får også et referat fra lokalrepræsentantmødet den 16. 11.

Nyt fra underudvalg
Vi skal have Jans rolle som koordinator for udvalg meddelt til udvalgene.    BO
a) Sundhed – Intet nyt
b) PR/Aktivitet
c) Udstilling
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a. DKK har godkendt Lisas første aspiranttjeneste. 
i. LTN ønskede at går aspirant på for juleudstilling, selvom det måske ikke er 
det bedste sted at gå aspirant pga. det normalt tager lidt længere tid. Selvom der 
ikke var helt enighed herom i udvalget hat MLP accepteret dette og vi har fået 
tilsendt de nødvendige papirer
b. MLP har fået mail fra LTN om hun ønsker en ændring i pointsystemet. Det 
er ikke den store ændring. Det drejer sig om Veteranklassen, hvor point 
systemet ikke er retfærdigt. Fremover vil resultaterne fra veteranklassen ikke 
blive overført til totalpointene. Kun point opsamles, såfremt veteranen bliver 
placeret, som én af de fire første hunde i bedst i køn og ikke som veteranhund.
i. Årets hund opsamler point fra junior, mellem- åben- og champion klasser.
ii. MLP sender reglerne til Bestyrelsen til endelig godkendelse.
c. Det kan ikke være LTN der står som udstillingsleder, da hun deltager som 
dommeraspirant. Det overlades til JJ el BB.

Lydighed og agility
MLP prøver at få HOP til at skrive om Lydigheds seminaret i september 
måned.
Status på hjemmesiden og det særlige forum for medlemmer 
Når vi på et tidspunkt får lavet den lukkede del, som kun medlemmerne har 
adgang til, er det tilladt at skrive navn, adresse og telefonnummer for nye 
medlemmer, hvis vi oplyser herop. Det kan vi f.eks. skrive på 
tilmeldingsblanketten.

OES-bladet:
a) PM kunne tænke sig et 4-farvet blad, og undersøger prisen herfor. 
b) PM arbejder videre med layoutet på bladet. Er ikke helt tilfreds med det. Der 
skal nok logo på forsiden og er ikke tilfreds med placeringen af f.eks. blads 
navn. 
c) Den lukkede del af hjemmesiden er endnu ikke på plads.

Facebook
Medlemsanmodninger til klubbens Facebook-side samt håndtering af disse v/
MTP.
a. MTP har gennemgået indlæggene og der er nogle som ikke er medlemmer. 
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MTP arbejder videre med ajourføring af medlemslisten. De der ikke er medlem 
af klubben slettes uden kommentarer. MLP besvarer henvendelser om 
eventuel sletning. MLP foretager den fremtidige tilmelding på facebook.
b. Vi skal henstille til medlemmerne at de ikke lægger tegninger ind på 
Facebook som de ikke har copyright til.

Næste møde 11-1-2020 hos Jan 
Malene kan ikke deltage, men er med på messenger.

Fastlæggelse af møderække resten af 2019. Bestyrelsesmøde i forbindelse med 
generalforsamlingen 28-3-2020, før og efter.

Zenta fotograferet af Janne Damberg
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Juleudstilling, fest og frokost, Arnum 30-11-
2019

Af Lisa Thielfoldt Nielsen, billeder af Ivan Mikkelsen & 
Thomas Petersen

Det var en lørdag aften, faktisk den sidste lørdag i november 2019 og OES 
Klubbens populære Juleudstilling og Julefrokost skulle for første gang foregå 
udenfor Sjælland og Køge egnen, men i det dejlige Sønderjylland og i Arnum 
Kulturcenter.

Mange af byens borgere deltog livligt i forberedelserne og hjalp til med at pynte 
det store flotte OES juletræ og den lokale brugsforening kørte daglig PR 
streaming på butikkens tv skærme. Vi kunne også byde velkommen på selve 
dagen til de gæster der kom forbi og Arnums 5 stjernede kogekone, havde 
sørger for en eminent julefrokost til alle. Lokalet var smukt pyntet i hvert et 
hjørne, julemusikken klingede, flotte rosetter og juleposer til alle samt 
hjemmebagte julekager og rugbrødslagkager også lokalt produceret!

De 21 fremmødte hunde og deres ejere have taget juledresset på og der 
herskede en fredfyldt ro og stemning overalt, man kunne næsten sammenligne 
det med en intim koncert. Den irske dommer Michael Leonard, var meget 
imponeret over netop det smukt pyntede lokale, alle præmierne og de smukke 
røde løbere samt hans personlige små gaver og plakater med hans billede. Altid 
en god start når dommeren er i godt humør og føler sig velkommen!

Dejligt vat det at se de 5 hvalpe samt et par næsten nye udstillere, som nu havde 
fået ny hund og ville prøve også denne side af det at have hund. Vi håber I 
hyggede jer.

Tak også til Bodil Falch som fik sin debut som præmieuddeler under først 
halvleg og til Ada Bentivenga for at styre anden præmiehalvdel.
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Udstillingsresultaterne samt alle kritikkerne kan stadig findes på 
www.hundeweb.dk, men her kommer et udpluk af udstillingens resultater:
BEDSTE BABY: Stairway To Heaven Paris By Night ejet af Birthe Brolykke 
opdrættet I Frankrig af Martine Lemaire
BEDSTE HVALP: Beautiful Littledog Dream Girl ejet af Jens Jørgen Damberg 
og opdrættet af Maria M. Jakobsen
BEDSTE UNGHUND: Jolly Bears Keep Laughing ejet af Lis Thorup Hansen & 
Malene Thorup Pedersen opdrættet af Lis Thorup 
Hansen & Hans Ove Pedersen
KLUB JUNIOR CERTIFIKAT blev uddelt til den canadisk importerede 
hanhund Reata’s Xochimilco og som ejes af Claus Gaarde-Nielsen & Ada 
Bentivenga og er opdrættet af Davor & Andrea Javor
BEDSTE HANHUND & BEDST I RACEN: CH Grizzly Dream Don’t Stop Me 
Now ejet af Karethe Jakobsen fra Norge og opdrættet af Anette Englykke
BEDSTE TÆVE OG BEDST I MODSAT KØN: CH Grizzly Dream Blaze of Glory 
som er ejet og opdrættet af Anette Englykke
BEDST ISTANDGJORTE HUND og Tove Andersens Trofæ, gik til norske 
Karethe og hendes hanhund Grizzly Dream Don’t Stop Me Now
BEDSTE HANDLER og modtager af OES Klubbens trofæ blev Susanne Brix 
Åby med sin hanhund Vegas aus dem Rotmaintal
ÅRETS UNGHUND 2019 og Danish Delight Pokalen gik til Jolly Bears Keep 
Laughing
BLUE BERRY’S TROFÆ til opdrætteren der på dagens udstilling var 
repræsenteret med flest hunde fra samme kuld
WHISPEY’S NØDDEKNÆKKER til udstillingens højst placerede 
danskopdrættet, privat ejet og handlet hanhund: Grizzly Dream Dancing In 
The Dark ejet af Vif Videler

Personligt vil jeg også gerne sige alle årets udstillere MANGE TAK fordi jeg hele 
4 gange fik lov at gå over jeres hunde og bruge lidt ekstra af jeres tid i ringen, i 
forbindelse med min dommeruddannelse. Min nytårsgave fra DKK var et 
diplom og en autorisation og jeg er nu dommer for verdens dejligste hunderace 
= OES
Lad os se hvad udstillingsåret 2020 vil bringe og med disse ord ønskes I alle et 
ganske fornøjeligt og spændende OES år
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”Teddy” Julens bedst 
placerede Unghund

   ”Milco” fik sit første 
Klub Junior Certifikat

Smukke præmier 
til alle

 Vort smukt pyntede 
juletræ

 Veteraner på snor

 Kennel My Beautiful vandt 
parklassen

 ”Loke” Bedst i Racen 
”Mor Zea” bedst i modsat køn
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Og en sidste 
hvalpeSpam

Mere hvalpeSpam

 OES familien ønsker alle 
GODT NYTÅR

 Mig og min OES

 HvalpeSpam

Baby Paris By Night

 ”SHAGGY” Kongen af 
julens nedklippede hanner

 2 Åbne Hanhunde i 
venskabskamp

Dorthe modtog 
Championstatuetten 

for ”Bertha”

EDB KnasJens Jørgen & 
Ivan i ”Calvin 
Klein” mode
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Dommerens indtryk fra Juleudstillingen

Af Michael Leonard (Dommer, Juleudstillingen)

Det var en stor ære og glæde at komme fra Irland 
til jeres OES Juleshow, også selvom det var noget 
af en rejse med både fly, tog og bil. Men sikken en 
aktiv klub I har og med fokus på racens fremtid 
hvilket gjorde hele turen værd.

Da jeg trådte ind i hallen, mødte der mig et meget smuk julepyntet rum hvor 
især detaljerne skinnede igennem overalt. Jeg følte mig faktisk som noget helt 
specielt da jeg så mit billede næsten overalt lige fra plakater til notesbog, 
kuglepen samt et personligt lille håndklæde med mit navn og det irske 
trekløver. Der var et væld af smukke rosetter, goodie bags og trofæer smukt 
blandet med blomster og planter alt sammen indrammet af en meget flot rød 
løber! Sådan Danmark det gjorde I godt.

Det slog mig også da jeg trådte ind i lokalet, at alle var i fuld gang med at børste 
og børste og denne vores race er meget speciel og kræver meget arbejde og fokus 
for at holde hunden i tip top kondition. Min dybeste respekt til jer alle

Jeg dømte 21 hunde og fandt kvaliteten høj. Vi oversætter nok alle racens 
standard på vores egen facon, men var glad for at kunne uddele så mange 
Excellent, hvilket for mig samtidig bekræfter at jeres klub og opdrættere er på 
vej i den helt rigtige retning. Når jeg dømmer så kigger jeg på balance og form. 
Muskulaturen skal være god, og man skal kunne se forskellen på en han og hun 
når de træder ind i ringen. Derfor træder jeg tilbage og betragter hver eneste 
hund på afstand, når de træder ind i ringen. Hovedet skal være i balance og 
have de rigtige propositioner således at også udtrykket bliver korrekt. En god 
længde på en OES hals understøtter også et stærkt hoved. Korrekt ansatte ører 
samt korrekt øjeform og farve giver det udtryk som smelter ens hjerte. 
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Der står ganske rigtigt i standarden, at hundens naturlige facon og udseende 
ikke må ”kunstigt” ændres ved bl.a. klipning og ”stripping”, men en dygtig 
frisør kan forbedre udseendet/længden på f.eks. en hals, hvis den ikke er 
tilstrækkelig lang. Derfor er brugen af hænder som dommer yderst vigtigt

Vigtigt er også at vores race har den typiske pæreformet krop samt det typiske 
rullen når hunden går. I havde alle sammen denne typiske rullende bevægelse. 
Jeg fandt 1 ukorrekt bid samt et par ujævne bid men generelt nogle rigtig pæne 
hunde

Min Bedst I Racen hanhund var en stærk og firkantet udseende hund, lige min 
type, vel præsenteret og i top kondition og burde kunne vinde overalt. En stor 
ros til ejeren. Min Bedst tæve kom fra veteran klassen 9 år gammel, fyldt med 
kvaliteter og en meget kraftig og velbyget krop, som det var en fornøjelse at gå 
over. Min bedste hvalp 7 måneder gammel har brug for tid til at udvikle sig 
men var meget velbygget og med gode håb for fremtiden  

Held og lykke fremover med jeres hunde og jeres opdræt og jeres klub og tak 
fordi I accepterede mine bedømmelser på en positiv måde. For mig var det også 
meget forfriskende at gå ind i en udstillingsring og dømme helt ukendte 
hunde. Det var ligeså meget forfriskende også at få kommentarer 
efterfølgende, af ikke vindende hundeejere, hvor dejlig en oplevelse det havde 
været og at de havde lært noget ud fra mine bedømmelser.  

Mange tak også til udstillingsudvalget for et meget professionelt gennemført 
show, hvor intet var overladt til tilfældighederne fra start til slut. Min 
dommeraspirant på dagen, Lisa, gennemgik hendes måske sidste eksamen for 
at blive dommer under mig, og jeg er sikker på hun vil blive godkendt med 
udmærkelse. Good Luck!

Knus og Tak til OES Klubben i Danmark
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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.: 25 36 55 02
formand@oesidk.dk

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

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 

Bestyrelsesmedlem
Birthe Brolykke
Hjortebjerg 20
4800 Nykøbing
F. Tlf.: 54 44 73 43
shagarag@post4.tele.dk 

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.: 25 36 55 02
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

Charlotte Uhrback
Folehavevej 7
2970 Hørsholm
Tlf.: 23 22 14 72
uhrback@hotmail.com
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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.com

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

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.

OES Bladet udgives af Old English Sheepdog Klubben i Danmark
Ansvarshavende redaktør er klubbens formand Bjarne S. Olsen
Redaktion:
Poul Melbye, Redaktør
Claus Gaarde-Nielsen
Ada Bentivenga
Birthe Brolykke
Tryk: Hvidovre Kopi
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Kommende aktiviteter

lør. 28. marts 2020 Generalforsamling, Nyborg

lør 4. april 2020 OES Specialshow, Arnum

lør. 11. april 2020 Vejen International udstilling

lør 18. april 2020 Gåtur Bernstorffsparken

fre 8. maj 2020 Roskilde Nordisk Vinder

lør 9. maj 2020 Roskilde International

søn 10. maj 2020 Roskilde Int. Crufts Kvalif.

fre 19.juni 2020 Vejen Nordisk Vinder

lør 20. juni 2020 Vejen International

søn 21. juni 2020 Vejen Int. Crufts Kvalif.

Deadline kommende blade

søn. 5. april 2020 Deadline for aprilnummeret

fre. 15. maj 2020 Deadline for juninummeret


