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Fra redaktøren

Sommeren er for alvor over os - og udstillingsssæsonen burde være ved at gå på 
sommerpause, men i år er intet som det pleher at være og udstillingerne nåede 
slet ikke at komme igang inden sommeren kom. 
Heldigvis er det ved at vende og mere normale tilstande er på vej tilbage så 
efterårssæsonen forhåbentlig kan blive som planlagt.

Allerede den 2. august holder OES KLUBBEN sommerudstilling i Nyborg - 
oprindelig planlagt til at være i Odense sammen med den nationele 
fællesudstilling, men takket være indsats fra Udstillingsudvalget og de andre 
specialklubber for britiske hyrdehunde er det lykkedes at få arrangementet op 
at stå. Jeg håber at så mange som muligt vil bakke op om udstillingen - hvis ikke 
man udstiller, kan det stadig blive til en hyggelig dag - og Udstillingsudvalget 
kan helt sikkert bruge en hjælpende hånd.
Der er også en generalforsamling, der venter på at blive afholdt og det ser is 
krivende stund ud til at kunne blive den 27. september. Så snart vi er helt klar 
kommer der en officiel indkaldelse.
På Sjælland tyvstartede vi aktiviteterne med en tur i Bernstorffs Slotshave den 
14 juni i strålende sol og ikke mindst god opbakning. Det er også årsagen til at 
bladet blev trukket lidt. Redaktøren ville gerne have billeder med fra den tur - 
så der i det mindste var lidt nyt i bladet.

Forhåbentligt bliver der meget mere at skrive om i næste nummer efter 
sommerferien.
Med håbet om at alle får en god sommer!
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Foreløbig genndkaldelse til OES Klubbens 
ordinære generalforsamling 2020

Bemærk dette er en foreløbig indkaldelse - dato, tid og sted kan stadig blive 

ændret. Hold øje med hjemmesiden og Facebook.

Hermed genindkaldes der til OES KLUBBEN I DANMARKS ordinære 
generalforsamling
Søndag 27. September 2020 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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Medlemsstatistik i de nordiske lande

Af Lisa Thielfoldt Nielsen

Rigtig Glædelig sommer til jer alle  Her får I årets medlemsstatistik for de fire 
nordiske lande, som tallene ser ud per i dag.

DANMARK stiftet 1965
2020                  106 medlemmer                          
2019                  124 medlemmer                        21 fødte hvalpe

SVERIGE stiftet 1964
2020                  70 medlemmer
2019                  83 medlemmer                           12 fødte hvalpe

NORGE stiftet 1971
2020                  48 medlemmer
2019                  53 medlemmer                           0 fødte hvalpe

FINLAND stiftet 1970
2020                  123 medlemmer
2019                  87  medlemmer                          34 fødte hvalpe   
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Det er populært med hunde på kontoret

Af Charlotte Uhrback

Det bliver mere og mere populært at tage sin hund med på kontoret. Flere og 
flere arbejdspladser byder hunde velkomne på arbejdspladsen, og jeg er så heldig 
netop at arbejde et sådant sted, hvor jeg kan tage mine to skønne OES med på 
kontoret hver dag.

Der er masser af fordele ved at 
kunne tage hundene med på 
kontoret. For hundene er det 
selvfølgelig dejligt, at de ikke 
skal være alene hjemme, men 
kan ligge under skrivebordet og 
få en lur mens jeg arbejder. De 
får altid en gåtur i 
frokostpausen og så er der 
selvfølgelig alle de andre 
kollegaer i hele huset, som lige 
skal forbi og nusse lidt. Og 
hvilken OES kan ikke lide lidt 
opmærksomhed og nus?

Der findes også gode beviser på at hunde på en arbejdsplads har positiv 
indflydelse på medarbejdernes sundhed. At klappe en hund kan sænke blodtryk 
og puls. Desuden giver mange hundeejere udtryk for at nærhed til deres hund 
mindsker stressniveauet.

På Nestle, hvor jeg arbejder, har man kunnet tage hund med på kontoret siden 1. 
januar 2018. Vi er ca. 250 ansatte på kontoret i Ørestaden, så det er ikke en lille 
arbejdsplads. På en så stor arbejdsplads, som Nestle, har det krævet en del 
forberedelse, inden vi blev klar til at åbne dørene for de 4-benede venner. 
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Før vi for alvor gik i gang med at gøre kontoret hundevenlig, startede vi med at 
undersøge, om der blandt medarbejderne, i det hele taget var et ønske om at 
have hunde på kontoret – 84% af de adspurgte tilkendegav at de ønskede at 
arbejde i et hundevenligt miljø.

Man skal også huske at alle 
medarbejderes velbefindende skal 
prioriteres på en arbejdsplads. Det er 
er vigtigt at tjekke om der evt. findes 
allergier blandt medarbejderne, eller 
om der er medarbejdere, som er 
bange for eller bare ikke bryder sig 
om hunde. Derfor bør både 
arbejdsgiver og hundeejer tænke sig 
godt om inden man beslutter at byde 
hunde velkomne på kontoret. I 
princip kan alle hunde trives på et 
kontor og de fleste hunde tilpasser 
sig hurtigt til arbejdspladsen. Hunde 
er sociale dyr som ofte sætter pris på 
at være i store selskaber. Men alle hunde er forskellige og derfor må 
hundeejeren også tage et ansvar for at hunden har det godt og føler sig tryg på 
kontoret. En meget urolig hund eller en hund med aggressive tendenser passer 
ikke ind på et kontor.

På Nestle har vi meget klare retningslinjer for hvordan og hvorledes det skal 
foregå, når man tager hunden med på kontoret. Man skal tjekke med de 
nærmeste kollegaer at det er ok for dem at hunden er med. Hundene må ikke 
komme i mødelokalerne og der er kun en enkelt elevator / trappe som må 
benyttes, når man skal op og ned med hundene, så dem der ikke ønsker at møde 
en hund på deres vej, også kan undgå det. 
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Alle vaccinationer skal selvfølgelig være i orden, og til slut har vi en 
dyreadfærdskonsulent som godkender at hundene er velegnede til at være på 
kontoret. I den forbindelse får vi et par gange om året besøg af Iben Meyer som 
også godkender besøgshunde via Trygfonden.

Hvis du har lyst til at høre mere om hvordan, man på forsvarlig vis, få hunde 
med på kontoret – må du meget gerne kontakte mig (uhrback@hotmail.com). 
På Nestle har vi et helt program for hvordan man gør arbejdspladser 
hundevenlig – og vi hjælper gerne til på andre arbejdspladser og sender 
materiale mv, det koster ikke noget.

Med to dejlige OES’er under skrivebordet får jeg ofte besøg fra kollegaer rundt 
omkring i verden. Både topchefer, menig medarbejde samt nye medarbejdere 
som starter på Nestle slår lige vejen forbi for at hilse, ikke på mig, men på 
Shackelton og Nobile. 

I disse Corona-tider har jeg ikke været på kontoret siden starten af marts så 
billederne er ikke helt aktuelle ...
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Sommerudstilling 2. august i Nyborg

OES KLUBBEN I DANMARK byder alle så hjertelig velkommen til 
Sommerudstilling søndag den 2. august, på udendørsarealerne ved Nyborg 
Idrætscenter www.ni-f.dk. 

Udstillingen afholdes sammen med de britiske hyrdehunde på 2 fodboldbaner 
med ca. 100 meters afstand mellem hver bane.

Først den 29. juni, altså dagen inden tilmeldingsfristen, ved vi om vores to 
tidligere inviterede udenlandske dommere: Johan Andersson / Sverige og 
Lykos Zuboulidis / Grækenland,  kan komme ind i vort land til udstillingen. 
Skulle det ikke kunne lade sig gøre vil også den 29. juni oplyse navnene, på de 
eventuelt nye danske dommere som skal dømme vores race. 

Vi håber på jeres forståelse og håber I vil bakke op om dette arrangement. 

Nyborg Strand Hotel kan med fordel bookes, her er vores hunde er velkomne, 
og vi checker også om det er muligt at overnatte på pladsen i campingvogn mod 
et mindre gebyr. 

VELKOMMEN og vi vender tilbage med flere nyheder, når tidsfristen nærmer 
sig

Kærligst Udstillingsudvalget

Tilmeldingsfrist 30. juni!
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Parring foretaget mellem

Far : NHSB 3078410
Youandi Grand Vintage
HD: A
Fri for arvelig katarakt og PRA

Mor: DK02547/2014
Jolly Bears Isn’t she Lovely
HD: A
Fri for arvelig katarakt og PRA

Hvalpe forventes 23/6-2020

Kennel Jolly Bear
Malene Thorup Pedersen
Steen-Gjærdet 11
3330 Græsted
Tlf.: 61743518
Matp@outlook.dk

Parring foretaget mellem

Far :DK 05466/2016
Danish Delight Xodus
HD: A
Fri for arvelig katarakt og PRA

Mor :DK 03030/2016
Beautiful Littledog Bourne Legacy
HD:B
Fri for arvelig katarakt og PRA

Hvalpe forventes 24/6

Kennel Beautiful Littledog
Maria Jakobsen
Sildal 40
6510 Gram
sildal40@yahoo.dk

Parring

Hele to parringer kan denne gang komme med i bladet!
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Pokaludvalget vil gerne takke Susanne 

og Michael Brix Aaby for den nye pokal 

til Årets mest vindende hund i privat 

eje. 

Pokalen erstatter Sir Toby pokalen og 

som er vundet til evigt eje af Susanne 

Brix Aaby
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Sommertur i Bernstorffsparken

Af Poul Melbye (tekst & foto) og Sabrine Sauer (foto)

Søndag 14 juni stod solen højt på 
himlen og sommeren havde for 
alvor ramt Københavnsområdet. 
Dagen var således perfekt til OES 
KLUBBENS første arrangement 
efter den lange nedlukning. 
Malene og Charlotte havde straks 
der var lagt op til at størrelsen på 
forsamlinger ville blive hævet, 
benyttet chancen til at invitere 
til fælles gåtur i Bernstorffs 
Slotshave (eller 
Bernstorffsparken som jeg tror 
alle kalder den).

12 pragtfulde OES kunne ikke lade 
chancen til at være sammen gå fra 
sig og var mødt op. De var der alle, 
de små hvalpe (Fanny og Max på 5 
måneder), den ældre dame 
(Daphne på 11 år), de klippede og 
dem, der synes de så godt nok ud 
uden frisørbesøg. For selskabets 
skyld (og til at tage billeder) havde 
de taget 13 mennesker med.
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Selv om det varme vejr lagde en dæmper på 
alles udfoldelser var det tydeligt at både hunde 
og mennesker nød igen at kunne være i 
hinandens selskab og vi fik gået en fin tur 
rundt i træernes skygge for så at slutte behørigt 
af med vand og godbidder til de firbenede og 
kaffe og kage til de tobenede.

Desværre var det hele præget af tristesse over 
den sørgelige besked at Lis var gået bort om 
natten. Vi savnede alle det vidunderlige 
menneske (og det gælder både hunde og 
mennesker), men syntes, at vi bedst ærede 
hendes minde ved at få en hyggelig 
eftermiddag sammen og med de hunde hun 
elskede.
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Derfor skal du være medlem af
OES KLUBBEN I DANMARK

Af Lisa Thielfoldt

Som medlem af OES Klubben i Danmark støtter du op om en over 50 år 
gammel specialklub under Dansk Kennel Klub (DKK), og er derved med til at 
præge det vigtige arbejde en specialklub udfører og holder i hævd indenfor 
racen Old English Sheepdog 

Derudover nyder man som medlem af OES Klubben i Danmark godt af nogle 
fordele og tilbud fordelt over hele landet:

*  6 årlige nyhedsblade/breve
* Tilbud på et væld af landsdækkende aktiviteter f.eks. foredrag, fælles 

traveture, ringtræning raceparade i Tivoli Friheden & Tivoli København etc
* Hjælp til børstning og pleje af din OES pels
* Tilknytning til en af OES Klubben udpeget lokalrepræsentant som står til 

rådighed for dig og din hund
* Råd og vejledning hos OES Klubbens Sundhedsudvalg

* Brugen af OES Klubbens Bibliotek og arkiv
* Optagelse på OES Klubbens hvalpeliste
* Mulighed for valg af hvalp- & lydighedskurser samt agility, med OES 

Klubbens egne autoriserede instruktører
* Optagelse på OES Klubbens liste over Årets Hunde
* Medlemsrabatter på udvalgte foredrag og arrangementer 
* Tildeling af titlerne Klub Junior & Veteran Champion
* Indflydelse på valget af dommere til klubbens egne udstillinger
* Annoncer til reduceret pris i OES Bladet
* Få indflydelse og være en del af racens fremtid
* En gratis prøveudstilling (OES Klubbens special- eller juleudstilling) 
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Veterinærattest ved bedømmelser

af Anne L. Burvik - eksteriørdommer & journalist/ Norge, 
oversættelse: Lisa Thielfoldt Nielsen

Jeg så for nylig et indlæg på de sociale medier, hvor en udstiller havde fremvist 
en dyrlægeerklæring i ringen fordi hunden havde mistet nogle tænder. 
Dommeren valgte, ikke at tage hensyn til attesten og diskvalificerede hunden. 
Udstilleren undrede efterfølgende, om dette var lovligt og det vil jeg her 
forsøge at forklare hvorfor.

Langt De fleste attester man som dommer modtager i ringen, omhandler 
tandmangel og som oftest incisiver (fortænder). Jeg synes, det er uproblematisk 
hvis en hund mangler en eller to fortænder, da det er normalt at en aktiv hund 
brækker en fortand i leg eller ved et uheld. Kan jeg se et tydeligt hul i 
tandrækken behøver jeg slet ikke at checke attesten, men kan blot konstatere at 
der var der engang en tand og nu er den væk. 

Problemet opstår hvis der er endnu flere tænder der mangler. Jeg har faktisk 
haft hunde inde i ringen, hvor stort set alle fortænder manglede, og jeg taler 
ikke om veteraner, og så begynder det at blive vanskeligt ud fra to 
begrundelser;
Hunden har været ude for en ulykke OK, men havde hunden et godkendt bid 
inden ulykken? Var tænderne for små? Var de sunde? Og var de korrekt 
placerede? 
Og skyldes tandmanglen en sygdom, er det så korrekt at se bort fra dette 
faktum og præmiere en sådan hund højt? Tænk engang, hvad nu hvis 
”sygdommen” sad udenpå = hunden har mistet meget pels, den har en dårlig 
hud, men den var engang en sund hund, ifølge attesten, så dommeren skal se 
bort fra hundens nuværende kondition under bedømmelserne? Det ville ingen 
acceptere, så er det acceptabelt med tænder ene og alene fordi dette ikke kan ses 
ved første øjekast? Det synes jeg ikke. 

Sundhed skal være et krav ved al hundebedømmelse, også inde i munden.
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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

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

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

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. 17. juli 2020 Deadline for augustnummeret

fre. 11. september 2020 Deadline for oktobernummeret

HUSK!

Tilmeldingsfrist til sommerudstilling den 30. juni

Sommerudstilling i Nyborg 2. august

Generalforsamling i Nyborg 27. september (foreløbig indkaldelse)


