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Mærkelige tider

Af Poul Melbye

Det er blevet tid til endnu et nummer af bladet - og denne gang forhåbentlig til 
tiden. Det afhænger dog af trykkeriet og PostNord. I disse tider er det svært at 
sige hvor lang leveringstid de har - og det kan ændre sig fra dag til dag med 
sygemeldinger (trykkeriet) og de almindelige forhold (PostNord).
I det hele taget er det jo en mærkelig tid vi har i øjeblikket. Mange af os arbejder 
hjemmefra, andre er blevet sendt hjem og nogle yder en stor indsats for trods 
alt at holde samfundet igang og så er der dem af os, der skal passe ekstra på ikke 
at blive syge.
Desværre har vi jo ikke kunnet holde nogle arrangementer i klubben, men vi 
kan glæde os over at vi stadig må gå tur med vores dejlige hunde - og mon ikke 
mange af dem får en ekstra tur i øjeblikket?
Her (i Hørsholm) kan vi tydeligt mærke at der er mange flere, der er ude at gå 
tur end der plejer at være og hundene elsker det. Der er endnu mere 
opmærksomhed end der plejer at være, børn, der skal klappe, voksne, der skal 
klappe, unge og gamle, der skal klappe og endnu flere godbidder end 
sædvanligt. Jo, jeg tror ikke det er skidt at være OES i disse corona tider ...
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Om COVID-19 og OES Klubben

Bjarne S. Olsen, formand

6. marts indkaldte statsministeren til pressemøde. På mødet var der en 
opfordring til, at man aflyste/udsatte alle møder og arrangementer med mere 
end 1.000 deltagere. 

Allerede den 11. marts blev opfordringen skærpet til at aflyse/udsætte alle 
arrangementer nu med mere end 100 deltagere.
Den 12. marts kontaktede jeg Udstillingsudvalgets formand, hvor vi drøftede 
konsekvenserne af en eventuel aflysning af udstillingen den 4. april. Men den 
13. marts indløb så afbuddet fra udstillingsdommeren, som havde fået 
udrejseforbud i Tjekkiet.
Herefter gav en aflysning af udstillingen sig selv.

Den 17. marts blev opfordringen fra Statsministeren skærpet yderligere, med 
et direkte forbud mod at forsamle sig med mere end 10 personer. 
Lokalrepræsentanterne der havde planlagt aflyste deres arrangementer. DKK 
har også aflyst alle deres arrangementer. DKK opfordrede ligeledes alle 
kredsene og lokalforeningerne til at aflyse al træning, foredrag, kurser og 
andre arrangementer frem til 30. april.

Ifølge myndighederne bør arrangementer på op til 10 deltagere aflyses, og 
opfordrer derfor til, at hvis arrangementer gennemføres, skal deltagerne 
informeres om at vise hensyn og tage ansvar både for egen og andres sikkerhed. 
Derfor skal man naturligvis ikke deltage, hvis man er i karantæne eller føler sig 
syg.

Der er ingen beretninger om mennesker er blevet smittet af en hund. Men er en 
person inficeret med Covid-19, kan denne person viderebringe infektionen til 
andre personer via hundens pels, f.eks. ved at have nyst på hunden.
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Smitte med Covid-19

Virus smitter fra person til person via små dråber. Dråber spreder sig i luften 
ved hoste eller nys i en afstand på 1-2 meter, hvorefter de hurtigt falder til 
jorden. Virus bliver således ikke hængende i luften efter host og nys i mere end 
få sekunder, og smitten er derfor ikke luftbåren. Virus kan ikke smitte gennem 
huden, og smitter kun gennem slimhinder, typisk i næse, mund og øjne. Virus 
kan ikke smitte via sved.

Typisk bliver man smittet ved, at man er tæt på en person, som udskiller små 
dråber ved hoste eller nys, hvorefter dråberne lander på ens slimhinder i næse, 
øjne eller mund, eller ved at man rører ved oveflader (herunder huden) med 
virus på, og derefter rører sig selv i næse, øjne eller mund.
Dette kan ikke siges for tit.

Fødevarestyrelsen henviser generelt til, at man følger Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger for at undgå smitte med coronavirus. Følg de almindelige 
hygiejneråd om god håndhygiejne, host og nys i ærmet samt begrænse fysisk 
kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse eller luftvejsinfektion.
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Mindeord for Birte Fromberg

Af Bjarne Olsen 

Et gammelt medlem og opdrætter gik bort den 27. februar 2020.

I 1977 fik hun sit kennelmærke Blue Berry godkendt og blev i samme år valgt 
ind i klubbens bestyrelse, som hun forlod i 1989.
I 1995 var Birte pokalbestyrer.  Her lavede hun en nyskabelse, som nu kører på 
det 25’ende år. Med hver vandrepokal skulle fremover følge en mappe. Tanken 
var så, at vinderen af den pågældende pokal, skulle udfylde en side i denne 
mappe med billede, stamtavle samt en historie om den vindende hund. Ved 
vandrepokalens udløb skulle denne mappe så indgå, som et historisk 
dokument i klubbens arkiv.

Jeg havde den glæde at arbejde sammen med Birte i min tidligere 
formandsperiode (2013 – 2016), hvor vi sammen med Anne Tinning arbejde 
med udformning af en strategiplan for OES-klubben. Birte involverede sig også 
gerne i andre små opgaver for vores forening.

I de senere mange år nød Birte og Jørgen nok mest samværet med deres 
hvalpekøbere . Det at gå på udstilling var ikke det vigtigste for dem.
Sunde og velfungerende hvalpe var missionen, og der blev også hentet 
avlsmateriale ind fra udlandet.

Hun nød sammen med familien sommerhuset i Nordjylland, når lejligheden 
bød sig, og rejste i en årrække gerne til deres elskede Frankrig sammen med 
hundene.

Birte efterlod sig Jørgen, børnene Trine og Lene

Ære være Birte Frombergs minde. 
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Instruktørliste
Hundetrænere.dk/DSS efter bopæl

På opfordring er her en opdateret liste over lydighedsinstruktører. Kontakt 
instruktøren for yderligere information og gør endelig brug af dem - det er 
sjovt at gå til lydighed! Udendørshold starter normal forår marts og 
efterårshold august. Træning en gang ugentlig. Hvordan de enkelte 
instruktører håndterer COVID-19 er forskelligt.
* Albertslund: Bettina Quvang Jørgensen, tlf. 23800093, 

quuwang@gmail.com. Hvalpehold (søndag), Rally, Beagle
* Albertslund: Hanne Hedegaard, tlf. 53806790, 

hanne.hedegaard@mail.tele.dk Træning søndage. Rally: Alle 4 klasser / LP: 
Kl. 1, 2 og 3 + evt. hvalpe Sheltie, Collie, Border Collie

* Birkerød: Merete Petersen, tlf. 26432771, meretepetersen41@gmail.com. 
Træning tirsdage/ lørdage. Hvalpehold. Rally, Beagle

* Gladsaxe: Jannie Jensen, tlf. 40169343, jannieadfaerd@gmail.com. Træning 
onsdage. Familiehunde/hverdagslydighed, NoseWork søndag, m.m.m. 
Beagle, Pudel. Adfærdsbehandler

* Glostrup: Old English Sheepdog Klubben, Malene L.T. Pedersen, tlf. 
61743518, matp@outlook.dk

* Helsinge: Leonberger-Klubben, Charlotte Bjørnbach, tlf. 29429918, 
tulebasen@hotmail.dk aspirant.

* Helsinge: Old English Sheepdog-Klubben, Hans Ove Pedersen, tlf. 
41292793, hansove@jollybear.dk Klasse 1, 2, 3, Elite, Ch. 

* Herlev: Nina Dige Vinther, tlf. 29408845, nina@daisyhill.dk. LP klasse 1., 2. 
og 3. Beagle, AOF-træning. Man/ons/lørdag/søndag.

* Herlev: Benedikte Blom, tlf. 49111567, blom.benedikte@gmail.com. 
Træning mandage. Hvalpehold + Lydighed for unge og voksne hunde. Beagle

* Roskilde/Havdrup: Lone Dejrup Christensen, tlf. 46180086, 
lone.chris@adslhome.dk Beagle

* Rødovre: Reserve Niels-Henrik (Niller) Jokobsen, tlf. 24981050, nhj@post4. 
tele.dk Beagle

* Skovlunde: Bearded Collie Klubben, Helle Alslev, tlf 51897108,  
helsehansen@hotmail.com

* Store Merløse: Kirsten Klitsgaard, tlf. 40119142, mianet@mianet.dk. 
Hverdagslydighed, Rally, Tricks mm. Sheltie
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Old English Sheepdog og hundeførere der elsker 
deres lydighed og lp.

Af Hans Ove Pedersen

Sidste år var der 2 hundeførere der med deres OES opnåede meget fine 
resultater med deres tålmodige træning. Fælles for de 2 er glæden ved at se 
hundenes iver efter at gøre deres ejere tilpas, for de får nemlig ros for 
rosværdig indsats. Derudover har de begge flere end en hund og samværet med 
dem har givet dem værdifuld viden om OES´ens væremåde i forhold til andre 
OES og andre racer. 

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 en 1. præmie i klasse 3 og 
kan nu smykke sig med titlen Lp3. 
Jutta har også OES Kenzo, som ikke 
har udvist helt de samme evner som 
Nesta, men dog bærer titlen Lp1, og 
har bestået klasse 1 med 1. præmie. 
Den går nu ikke meget til Lp, men 
hygger sig i stedet med sin familie. 

Jutta træner til daglig hos Anette 
Dalgaard, der i øvrigt er erfaren 
DSS-træner og Lp-dommer. 

Nesta til Klasse 3

Foto: Hanne Skaarup
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Henriettes unge udstillingshund 
Saga har præsteret kl. 1 og 2 med 1. 
præmie ved tidligere lejligheder, hvor 
hunden i øvrigt kan gå baglæns i 2 
skridt. Det er ellers forbeholdt de 
vævre Border Collies, men Saga 
udfører det pænt næsten uden at 
krabbe tilbage.
Henriettes Border Collie, som onde 
tunger har kaldt en OES af anden 
etnisk herkomst, er af Henriette 
blevet trænet til Lp Championatet og 
parret har endog forsøgt sig i 
Eliteklassen. Det er efter min mening 
en smuk Border. Ved en prøve i 
efteråret 2019 opnåede Saga sin 
første 1. præmie i klasse 3 ved en lp 
på Garbogaard. 
Senest er det observeret, at Henriette 
også har en flot lille Papillon Donna i 
sin flok og racen er tidligere set som 

lydighedsegnet. Om den siger hun, at den også er vild med Lp og er hendes 
miniborder, så nu må vi se hvad det bliver til. 

Jutta siger, at hundene slet ikke kan undvære deres træning og Henriette siger, 
at hun virkelig er til Lp og Lp Nørd. Hundene elsker under alle 
omstændigheder at arbejde med deres førere. 

Henriette træner med Saga         

Redaktionel bemærkning

Det er fascinerende at se OES arbejde med deres ejere. Hvad enten det er til 
lydighed, agillity eller nosework eller noget helt andet og vi vil meget gerne 
have endnu mere i bladet om dette aspekt af vores vidunderlige race og 
kommer i det hele taget til at få lidt mere fokus på lydighed, agillity osv. i bladet
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Juletræf i Sæby 28. december 2019

Af Peder Bork

Præcis kl. 11 stod der 10 ivrige OES`ere 
og 11 mennesker klar på Torvet i Sæby. 
Nu skulle Sæby bare se løjer. Turen 
gennem gaderne i byen gav anledning 
til mange sjove bemærkninger: ”Er det 
hunde?” – ”Hvor er de søde” – Sådan en 
har jeg også haft” eller ”Se mor, skal vi 
ikke have sådan en?”

På turen gennem anlægget mod stranden var der plads til fri leg. De unge 
hunde var klar , og der blev lavet ”plovfurer” i det frostklare græs. Ræs, bjæffen 
og lidt knurren, mens de lidt ældre hunde så på. Jeg tror jeg kunne se dem 
”ryste” lidt på hovederne. Måske tænkte de: ”Den ungdom……”

Når der er OES tur skal der tages billeder. Og det blev der. Lidt svært, at få alle 
hundene til at makke ret, men edelig – alle hunde på et og samme billede. Se 
blot. 

Dette indlæg og det andet i bladet af 
Peder skulle begge have været med i 
forrige nummer, men på grund af en 
dum fejl manglede de desværre.

Rigtig ærgerligt, når nu vi så gerne vil 
have indlæg!

Fra venstre er det: Dorthe og Ole Madsen med Tessa, Amanda og Bertha. Anni Kirstine Pedersen med ?. Niels Grønne og 

Anette Englykke med Zille, Zea og Zalza. Vif og Jan Videler med Coco og Balou. Anette Melau med Panda. Peder Bork 

med Merlot.
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Hele flokken turnerer havnen. Det var koldt, så vi så ikke mange mennesker på 
havnen eller da vi passerede Sæby kirke. Gennem de gamle gader, med de gamle 
hyggelige huse, kunne vi blot indtage hele vejen.

Hjemme hos Birgit Larsen og Abby var der gjort 
klar til det helt store kolde bord. Lidt efter lidt, 
da fingre og ører var tøet op, blev der spist, 
snakket om OES klubben, og selvfølgelig om 
vores dejlige hunde.

Ingen tvivl, i dette dejlige selskab var alle lige, 
uanset om mennesker var udstillingslystne eller 
ej. Dejligt, at være sammen med mennesker, som 
er dedikerede til deres hunde.

Og en stor tak til Birgith Larsen for den fornemme frokost.

10+10 fylder godt op i Sæbys smukke Algade
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Hvordan man groomer en OES

Af Matteo Autolitano, oversat af Ada Bentivenga

Lidt om racen

OES’en (Old English Sheepdog) –også kendt som Bobtail – var oprindelig en 
arbejdshund, brugt allerede i 1700-tallet som hyrde eller/og fårehund i 
England. På det tidspunkt var uld og tekstil industri i udvikling og derfor blev 
fåreavling en meget rentabel aktivitet.

Den blev hovedsageligt brugt på kvæg, pga. dens størrelse, men samtidigt 
racens smidighed og skarpsindighed, samt dens høje intelligens, gjorde den 
også ideel til at drive får. Både kropsstrukturen og karakteren gjorde det nemt 
for denne race at drive får i den sydlige del af England: Takket været dens 
kendte tålmodighed, kunne fårene drives afsted uden at blive stressede – som 
faktisk kunne ske med andre hyrdehunderacer – uden at miste deres nyfødte 
eller sænke deres mælkeproduktion. Samtidigt havde hyrderne behøv for en 
type hund, der ikke var for vagtsom og som ikke skræmte eventuelle købere, 
når de ankom til deres destinationer, på kvæg- eller dyremarkeder. 

Fra disse specifikke egenskaber kommer OES’en til kende i sin eneståenhed. 

Generelt Udseende 

OES’en er en hund af stærkt og kompakt udseende, med stor symmetri, 
firkantet, men med afrundede former, med stor muskulatur og smidighed, 
som stammer fra racens specifikke og karakteristiske toplinje, ryglinjen, som 
let stiger fra manken til krydset. 

Den skal absolut ikke være høj på benene, men stærk og kort i kroppen. Set 
oppefra skal den have den karakteristiske pæreform, sådan at bagkroppen er 
synligt bredere end forkroppen, altid mere muskuløs bagi end ved manken, 
med vel tilbagelagte skuldre, med spidsen tæt på midten af forkroppen.  Disse 
karakteristika giver det typiske ”bjørne look”, som kan ses allerede fra 
hvalpedommen. Aldersmæssigt er dette en race, som kan blive rimelig gammel.
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Personlighed 

OES’en har en meget særlig personlighed. En altid opmærksom hund, ikke 
aggressiv, en fremragende ven.... den finder sig i alt muligt slags livsvilkår, så 
længe den kan være sammen med sin tobenede familie. Den kan sagtens bo 
sammen med andre hunde eller andre husdyr.  Den elsker livet på landet, men 
den foragter ikke bylivet. Den kan nemt trives i store arealer, men sagtens bo i 
et et-værelse i en stor by. Den skal bare have kvalitets tid til dens lyst til motion 
og interaktion med sine mennesker venner: Den kan ikke bruge masse af plads 
til noget som helst, hvis den ikke kan dele den med dem den elsker. Det er en 
hund, som kan blive god til lydighed, agility og mange andre aktiviteter. Alt i 
alt, en hund med mange positive egenskaber!

Pelsen

Pelsen har en strid struktur, lang og ikke lige, hverken krøllet eller glat, med en 
tyk og overdådig underpels, som er vandafvisende, over hele kroppen. Hoved, 
nakken og fronten er godt beklædt med hår, men bagparten er endnu mere 
fyldig. Pelsen struktur og kvalitet har større betydning end mængden og 
længden.  

Farven er hvid i forparten og hoved, med eller 
uden aftegninger og grå eller blå i bagparten, uden 
hvide aftegninger, som er uønskede og absolut 
uden brune nuancer, som er meget uønskede i de 
voksne hunde. 

Pelsplejen

Man kunne blive lidt afskrækket af pels plejen, 
men i virkeligheden er en ugentlig pleje af pelsen 
nok til at garantere pelsen skønhed.

Man skal absolut ikke børste den hver dag, hvis 
pelsen har den rigtige kvalitet. Man skal vænne sin hund fra hvalpetiden i at 
ligge på siden og begynde at børste den blidt, sådan at børstning bliver et 
afslappende, kommunikativt øjeblik for både hund og ejer. 

CH. AIR ZEPPELINE AMADEUS ved EURO 

OES SHOW I FRANKRIG
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Der er forskel mellem pelspleje for familie hunde og udstillings hunde, lige 
som mange andre racer, men konsekvens i begge tilfælde giver de bedste 
resultater. 

Hvis pels kvaliteten er korrekt (strid med rigelig underpels), er det nok med at 
børste hunden med en pin brush, en Mason Pearson, eller en blød karde, for at 
fjerne skidt og støv. Man kan selv bestemme hvornår man vil bade hunden, for 
at holde den ren og lugtfri, med en smuk og glansfuld pels.

Generelt er det en god ide at vaske det hvide hår med et specifikt produkt til 
hvide pelse og oftere end den grå pels, som til tider vaskes med keratinrige, 
volumen tilføjende produkter. Man vasker 

hovedet, forpoter og haser, samt de intime dele. Dette er nok til at holde 
hunden ren og pelsen glansfuld og sund. 

Det er meget vigtigt at børste hunden inden man vasker 
og fjerne eventuelle filtre i pelsen, hvor shampooen 
kunne tilbageholdes og provokere generende 
hudirritationer.

Man skal passe på med at ikke fjerne for meget af 
underulden, særligt i de områder hvor man gerne vil 
beholde mere volumen: Man ønsker ikke et ”Bearded 
Collie” look, men en OES, derfor volumen, et bjørne-
lignende look.

Man anbefaler at tynde ud i nogle områder, for at vise den naturlige krops 
konstruktion og samtidig gøre pels plejen lidt nemmere. 

 Mat & Nik efter 4. CC’sejr i 

England, Manchester
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Hvordan bygger man linjer på en OES

Jeg bruger samme procedure både på en familie hund eller en udstillings hund, 
eneste forskel er, at på en familie hund bruger jeg en filer saks eller chunkers og 
på en udstillingshund vil jeg bruge ”plucking”.

Baseret på race standarden, vil jeg skabe hundens silhuet. 

Jeg starter med at finde kroppens centrum ved at finde brystbenets spids i 
maveregionen og derfra fortsætter jeg opad mod ryggen og finde punktet hvor 
jeg starter med at tynde ud i underulden med en bred 8 tandet udtynder og 
sørger altid for at følge pelsens retning, mod manken, dog uden at nå dertil. 

Ved at tage hensyn til skallens bredde, beholder jeg halsens pels i den linje, som 
går fra skallen til manken, dog uden at udtynde i dette område. 

Jeg fortsætter med at tynde ud i hals området ved at starte bag ved øret indtil 
jeg når til albuen med hundens centrum in mente. På denne måde skaber man 
længere hals og den racekarakteristisk pæreform.

Jeg tynder ud under halsen, dog beholdes al pelsen på hovedet. Herfra tynder 
jeg ud indtil brystbenets spids, hvor man mødes med det punkt man er nået til 
ved at starte bag ved øret. 

Områder, der skal udtyndes (lysere grå)

Områder, der skal beholde underpels (mørkere 

grå)

Sort pil: Under halsen

Lys grå pil: Brystbenets spids
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Her skal man fjerne mere underuld, for at hovedet kan fremstå mere 
imponerende. Herfra, bare ved at kigge på hunden, kan man se hvordan man 
skal arbejde med resten af kroppen.  Man tager den bagerste del af bagkroppen 
og begynder at tynde ud fra halens indsætning indtil krydset (ca. 4-5 cm.)  Dette 
kan selvfølgelig variere afhængigt af hvordan hundens krops struktur er.

Denne procedure giver mig mulighed for at gøre lænden eller ryggen kortere, i 
hvert fald visuelt.

Jeg fortsætter med at tynde ud bag ved knæet ned mod hasen, for at forme 
bagvinkler og ved at kreere en lav hase, iflg. race standarden. 

På dette tidspunkt har jeg et klarere syn af hundens linjer og kan med små 
retouchering harmonisere hundens former. 

Jeg tager bagpoterne og studser håret til den midterste negl og derfra klipper 
jeg rundt om poten ved at holde saksen parallelt til underfladen. Jeg passer på 
med at ikke gøre poterne for små eller give dem en American Cocker udseende, 
som er en af meste almindelige fejl. Derefter gør jeg det samme med 
forpoterne. 

Ved at kigge på bagkroppen, tjekker jeg dens 
længde og hvis nødvendigt, vil jeg bruge 
”plucking” for at gøre det kortere. 

Hovedet skal aldrig ligne en Bichon, men det skal 
være naturligt. Man kan studse ørerne hvis de er 
for lange og uden for hovedets størrelse, ved at 
gøre dem lidt kortere med en filer saks. Skulle 
hovedets pels være for lang, kan man gøre den 
kortere ved at bruge plucking metoden. Man kan 
bruge trøflen som reference: Skallens hår skal ikke 
være længere end afstanden til trøflen, som skal 
være stor og synlig. 

            Multi BIS BISS UK. I.CH. WINSYLOT

                       WILSON FOR MAT & NIK
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Ved at groome familie hunde, kan man bruge en filer saks i stedet for plucking, 
sådan at man stadigvæk beholder en naturlig udseende, men jeg vil alligevel 
anbefale udtynding i de omtalte områder, ikke kun på grund af hundens 
udseende, men for at holde kritiske områder mere filtre frie.

Man anbefaler at bruge et fugt givende produkt til at gøre pelsen medgørlig dog 
uden at blødgøre den, for at undgå at pelsen spalter eller knækker.  Man kan 
vaske hundens skæg oftere, hvis nødvendigt. Man skal altid sætte håret 
omkring øjnene op, for at hunden har frit udsyn. 

Oes’en er en enestående hund, med en umiskendelig udseende, en trofast ven 
til hele familien. Det er en race, som p.t. går igennem nogle vanskeligheder, lige 
som mange andre, men som takket være nogle udholdende og seriøse 
opdrættere, fortsætter med at tilbyde dens uforglemmelige og uerstattelige 
selskab til vores hjem! 

Klub CH. Hercules, Junior of Mat & Nik
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Matteo Autolitanos stemme

Passioneret hundemenneske igennem hele sit liv. 
Han bestyrer den professionelle hundesalon 
“Mat&Nik Grooming Salon and SPA” i Rende, 
(Cosenza, Italien), sammen med Nikolas Kanales, 
som han opdrætter OES’er med, under 
kennelnavnet “Aryakas” & “Air Zeppeline”. De har 
stor succes og har produceret mange champions 
verden over (USA, Canada, Storbritannien, 
Latinamerika, Europa og New Zealand), samt 
Crufts, europæiske og internationale champions. 

Han har uddybet grooming teknikker sammen med mesteren Flavio Muratori 
i Rom og derefter har han fortsat sin uddannelse med nogle af de vigtigste 
navne inden for det italienske grooming miljø. I 2017 bestod han den nye EGA-
European Grooming Association prøve, for at blive Master Groomer. Han 
samarbejder med den Nationale Grooming Association for regionen Calabria. 

Artikelen er oprindelig publiceret i det italienske blad Zampotta, specialiseret i 
husdyr og grooming, december 2019
Forfatter: Matteo Autolitano, i samarbejde med Paola Acco
Alle rettigheder forbeholdt

Matteo Autolitano
Mat&Nik Grooming Salon and SPA tel. 0984406081
cell. 3487983775 matnikpets@gmail.com 
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MERLOT

Af Peder Bork (tekst & foto)

Jeg er den lykkelige ejer af Beautiful Littledog`s Betty Blue. 
For nemheds skyld bliver hun nu kun kaldt Merlot. Hun er den 4. i rækken af 
OESere her i huset. Og hvorfor så kun OESere?
Det er der, for os, en nem forklaring på. En Old English Sheepdog er en 
fantastisk familiehund. Den er lærenem og meget dedikeret til sin ”familie”. 
Børnevenlig og altid med på sjov og ballade.

Merlot trak vejret første gang 10. februar 2016 i Arnum, Sønderjylland. På det 
tidspunkt var Molly en gammel hund på 12,5 år, men stadig familiens 
midtpunkt. Børnebørn og min datter, Julie elskede hende.

Jeg elskede hende.

Jeg var jo klar over, at hun ikke ville være her for evigt, og det talte vi meget om 
dengang. Julie foreslog, at vi kunne købe en OES hvalp inden Molly blev alt for 
gammel. Der skulle ikke lang betænkningstid til for mig, og Julie havde allerede 
”Googlet” hvalpe i Arnum.

Vi fik en aftale med opdrætteren og besøgte dem og 
hvalpene. DET er farligt, for man får lyst til at tage 
dem alle med hjem.
Julies hjerte faldt hurtigt for en lille tæve med sort 
maske for det ene øje. Den havde et blåt og et brunt 
øje.
Beslutningen var taget. Hun skulle flytte til 
Todbjerg. Og her skulle Molly opdrage hende.

Merlot og Julie
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Merlot flytter til Todbjerg.

Nu skulle vi bare vente. Merlot skulle hentes 13. april. 
Noget af ventetiden blev brugt til, at  købe alt det man nu gør, når man er lidt 
”hundeskør”. Men også at planlægge de 2 hundes møde med hinanden. Vi 
glædede os til, for første gang, at have 2 hunde i huset.

Men sådan skulle det ikke gå. Midt i marts fik Molly en mavevridning. Det var 
frygteligt, at se på, hvordan hun led, indtil dyrlægen efter 20 minutter kom. 
Beslutningen blev hurtig taget. Molly var næsten 13 år. Tiden til at gå over 
regnbuebroen var kommet.

En måned senere var det dagen, hvor vi skulle hente 
Merlot i Arnum. Nøøøøj hvor vi glædede os.
Heldigvis gik turen hjem rigtig godt. Merlot blev 
straks lukket ud i haven. Blev bange for hønsene, et 
blad, som fløj hen over terrassen, naboerne, som 
sagde ihh og nææ., Hun faldt dog hurtigt til ro. Jeg 
havde lagt en madras ved havedøren. Der sov vi de 
første 10 dage. Så var hun renlig og vi kunne begynde, 
at leve et rigtigt hunde-/menneskeliv.

Hu-hej hvor tiden som hvalp går hurtig -  men godt. Merlot var et dydsmønster. 
Kun ganske få sko, et par sutter og mange rifter fra de spidse mælketænder blev 
”prisen”. Hurtigt lærte hun ”sit”, ”bliv siddende”, ”på plads” og ”det er min”
Hun kommer som en formel 1 racer, når jeg pifter. – Det er godt!
Det er godt. For det er meget lettere, at gå tur i skoven eller ved stranden, når 
hunden kommer, så snart den får besked. Det er lige meget om det er en verbal 
kommando eller et fløjt. Blot hunden forstår det. Det er, efter min mening, 
også bedst for hunden, da den så ved hvad den skal forholde sig til.
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De langhårede dyr

Af Lisbeth Plenge (tekst og foto)

Mit første møde med en dejlig kæmpe stor Old English Sheepdog var i tresserne 
i Charlottenlund, og jeg tabte fuldstændigt mit hjerte til racen. Jeg havde aldrig 
set noget så charmerende.

Så da jeg blev gift med en mand, der ikke så nogen hindring i, at vi anskaffede 
os sådan en, flyttede Jambo ind hos os i 1973. Hjemme var jeg vokset op med 
jagthunde, så lidt kendte jeg til hunde og det var dejligt at få sin egen hund. 

Vi meldte os ind i klubben og læste med fornøjelse medlemsbladet og andet 
materiale. Vi mødtes med andre OES og deres ejere i Hareskoven og var også 
med på en hvalpeudstilling, hvor vi i starten havde det hyggeligt med de andre 
glade ejere. Inden fremstillingen skiftede atmosfæren og nu var det alvor for 
nogle, for os var det jo bare en dejlig dag sammen med andre Sheepdog og deres 
ejere.
Dommeren var ikke særlig tilfreds med Jambos udseende, den var "kalveknæet" 
og hovedets facon var ikke korrekt - vi tog hjem og var stadig lykkelige for 
Jambo. Vi havde aldrig haft planer om at udstille og nu havde vi da heller ikke 
fået lyst. 

Senere fik jeg Celeste fra Anne Lise Harsman, som var en ivrig udstiller og hun 
spurgte, om jeg ikke ville udstille, men nej tak. Jamen, kunne jeg ikke deltage i 
bare en fremstilling?

Jeg fik en nevø til at tage med, men da ingen af os havde løbet rundt i en ring, 
overtog Anne Lise selv Celeste. Hvordan resultatet blev, har jeg glemt, men jeg 
husker, at Celeste ikke opførte sig helt som Anne Lise gerne ville have den 
gjorde, for Celeste var jo slet ikke trænet til at optræde i „manegen“! 
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På et tidspunkt flyttede vi fra vores parcelhus til 
en landbrugsejendom, hvor vi anskaffede os 6 
Højlandskvier fra Vestskoven i Ballerup. Tove, 
som stod for pasningen af Højlandskvæg 
besætningen, var meget hjælpsom med at lære 
mig om pasning med mere. Hverken min mand 
eller jeg er vokset op i en landbrugsfamilie, jeg var 
stewardesse i SAS og kendte kun køer af den slags 
som stod foran indgangen til flyene og min mand 
havde travlt med sit job i reklamebranchen. 

Vi deltog i et Kvægkursus på Tune Landbrugsskole, og så skulle vi nok kunne 
klare det! Heldigvis har vi en havemand, der vidste mere end os om kvæg og 
ham tog vi med på kursus. Efter kurset fik jeg en voldsom forkølelse, der 
resulterede at jeg fik gigt i foden og ikke længere kunne klare at komme tilbage 
til flyvning, så fra at være purser blev jeg røgter. Forskellen er ikke så stor, både 
passagerer og Højlændere er forventningsfulde, når de ser en madvogn og når 
både to og firbenede får noget at spise, er de tilfredse.

Tove havde klaget over, at der var så få udstillere på Roskilde Dyrskue og om vi 
ikke kunne komme? Jo, det ville vi gerne, vi anede ikke, havd vi havde 
indvilliget i! Men Tove var en god hjælper, så vi tilmeldte en ko med kalv og en 
ung tyr. Nu måtte vi træne dem og vaske dem,  det havde været noget nemmere 
at udstille vores Sheepdog. 

Nogle gange går det godt, selv om man ikke er så 
rutineret. Vi var ikke mange udstillere, men alle 
hjalp hinanden og det blev nogle gode oplevelser i 
en del år. 

Vores nuværende Sheepdog, Alba, købte jeg hos Maria Jacobsen, Beautiful 
Littledog i Arnum og da salgsaftalen skulle underskrives, kom der et punkt om 
udstilling. Jeg fortalte, at jeg aldrig udstillede! Jamen, alle de andre 
hvalpekøbere kom og det var i Ejby på Sjælland til et hyggeligt juleshow - OK, vi 
skulle nok komme. 
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Da jeg ikke kan løbe, spurgte jeg min svoger, som ofte lufter Alba og er meget 
glad for hende, om han ville udstille Alba. Til min forbløffelse sagde han straks 
JA. Da hans kone hørte om udstillingen, spurgte hun ham, om han vidste, hvad 
han skulle?  Næ, egentlig ikke.

Vi kørte til Ejby og glædede os til at se Albas familie og der blev gensynsglæde. 
Henrik og Alba løb pænt på den røde løber og dommeren var en flink kvinde. 
Alba blev nr 3 af tre og fik en fin roset og tog det hele meget afslappet. 

Vi tobenede hyggede os med at se på, hvorledes de andre udstillere forberedte 
sig til at skulle i ringen og nød de hjemmebagte kager. Det er en fornøjelse at se 
så mange flotte OES samlet og jeg er glad for, at nogen tager opdræt seriøst og 
sørger for, at vi andre kan få nogle gode sunde hunde med godt temperament. 
Tak til jer, der udfører et aktivt arbejde. 

Alba er vores 8. OES, 5 har jeg købt og 3 har haft brug for et nyt hjem. De har 
alle været dejlige hunde, men også meget forskellige. De fylder rigtig meget i 
vores liv og giver så mange dejlige oplevelser. 
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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
OES Bladets indhod må alene kopieres eller på anden måde gengives efter skriftlig aftale med den 
ansvarshavende redaktør og altid med kildeangivelse.
Klubbens logo må kun benyttes efter aftale med bestyrelsen.
Indhold i bladet er ikke udtryk for klubbens officielle holdning, men alene den enkelte skribents.



Deadline kommende blade

fre. 15. maj 2020 Deadline for juninummeret

fre. 10. juli 2020 Deadline for augustnummeret

COVID-19 og Old English Sheepdog Klubben

Old English Sheepdog Klubben følger 
myndighedernes og DKK's anbefalinger om 

håndtering af COVID-19

* Generalforsamlingen er udsat indtil videre. Fornyet indkaldelse vil ske på 
foreningens hjemmeside med minimum 3 ugers varsel

* Klubbens forårsudstilling er blevet aflyst i 2020
* Alle lokalarrangementer er aflyst - foreløbig frem til udgangen af maj
* Arrangementer i andre klubbers og DKK's regi er ligeledes aflyst frem til 

udgangen af maj

Vi opdaterer på foreningens hjemmeside og på 
Facebook så snart vi igen har mulighed for at lave 
aktiviteter og glæder os til igen at kunne samles.


