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Fra redaktøren

Desværre er dette nummer endnu engang forsinket - det beklager jeg! Og lover 
at det bliver bedre med oktobernummeret, jeg blev desværre ramt af nogle IT-
udfordirngernetop som bladet var næsten klart.

Det lykkedes at få gennemført sommerudstillingen, men det er jo desværre 
også den eneste udstilling som er blevet gennemført og ser ud til at blive den 
eneste - udover selvfølgelig den traditionelle juleudstilling! I skrivende stund 
ser det ud til at vi kan gennemføre den næsten som vi plejer og jeg er sikker på 
at alle glæder sig.
Vi kan også se frem til at få generalforsamlingen afviklet - endelig - og 
forhåbentlig i en optimistisk tone hvor vi kan se frem til en mere aktiv periode 
for foreningen.
Vi mangler stadig aktive i foreningen - vi eksisterer kun så længe, der er nogle, 
der har lyst til at yde en indsats!
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Genindkaldelse til OES Klubbens ordinære 
generalforsamling 2020

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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Sommerudstilling i Nyborg

Af Lisa Thielfoldt Nielsen

Søndag 2. august 2020 afholdtes sommerudstilling i Nyborg i samarbejde med 
Shetland Sheepdog, Bearded Collie og Collie. Det var lykkedes at få deltagelse af 
103 hunde hvoraf de 23 var vores egen dejlige race. Denne dag markerede også 
den første udstilling siden februar måned og hvem ved hvad resten af året vil 
bringe af nye restriktioner. Lad os blot leve i og nyde nuet!

De to udenlandske dommere holdt vi fast på lige indtil alt håb var ude og 
indrejse samt udrejse ikke længere var en mulighed. Plan B blev derfor sat ind 
og vi kunne byde velkommen til de to danske dommere Tomas Rohlin og 
Morten Matthes.

Nyborg Idrætscenter lagde de perfekte rammer for dagen med et meget stort 
grundareal og helt perfekt for "hold afstand" reglerne. Tak til jer alle som 
overholdt alle corona restriktioner, sprittede godt af, selv viste tænder og bid 
på hundene og undlod at give dommerne et knus. 
Det fungerede og der var meget højt til himlen på en strålende dag. Flotte 
præstationer over det hele og endnu engang; Tillykke og godt gået til jer alle, 
især vores helt nye udstillere inkl. de 5 baby & hvalpe som på dagen så 
udstillings ringen indefra, og alle for første gang og hvilken entre de gjorde: alle 
5 fik af begge dommere et SL = Særdeles Lovende!

Baby & Hvalpespam
Alfred... 

Udstillingens charmetrold
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Det sociale ved at gå på 
udstilling, er stadig i højsæde 
og må aldrig glemmes, og OES 
klubben sørger for en 
fortryllende godmorgen og 
good luck rabarber-shot 
efterfulgt af ny plukkede 
jordbær med tilbehør.

Dagen skabte også 3 nye 
champion, og til dem igen et 
meget stort tillykke med de 
flotte resultater

I ønskes alle en rigtig dejlig 
sommer, Danmark er et 
dejligt land og efter denne 
weekend kan alle istemme: 
FYN er fin

3 nye champions på Sommerudstillingen

Klub Junior Champion 2020: 
Kerjalee Lucy Locket
Ejet af Yrsa Jørgensen & Herdis Thuesen
Opdrættet af: Pauline Mills / UK

Dansk Champion 2020:
Jolly Bears Keep Laughing 
Ejet af Malene Thorup Pedersen & Lis Thorup 
Hansen  
Opdrættet af: Lis Thorup Hansen & Hans Ove 
Pedersen

Klub Champion 2020:  
Vegas aus dem Rotmaintal 
Ejet af Susanne Brix Aaby  
Opdrættet af: Heike Bilsheim / DE

Lisa serverer shots for Zenta
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BIR & BIM Udstilling 1: 
Grizzly Dream Count On Me & 

Reata’s Xochimilco

BIR & BIM Udstilling 2: 
Vegas aus dem Rotmaintal & Sound 

Solution Just A Saga

Hvalpefødsel

My Beautiful Butterfly Kisses fødte 
den 31/8 2 hanner og 5 tæver

Far:  SE51475/2017
The River Walléys Leffe Baronial
HD: B
Fri for arvelig katarakt og PRA

Mor: DK19668/2016
My Beautiful Butterfly Kisses
HD: B
Fri for arvelig katarakt og PRA

Kennel My Beautiful
Dorthe Madsen
Rørbækvej 1A
2730 Herlev
Tlf.: 40415447
dorthe-ole.madsen@privat.dk
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Velkommen til Juleudstilling i Ejby

Lørdag den 28. november byder OES Klubben i Danmark, hjertelig velkommen 

til dette års traditionsrige Juleshow og Julefrokost, og nu tilbage i den 

velkendte Ejby Hal ved Lille Skensved. 

Et smukt pyntet lokale, blid julemusik, salg af hjemmebag, kaffe/thé, det store 
Julelotto, den lille men spændende OES shop og naturligvis smukke præmier til 
alle deltagende hunde. Vi håber, at se rigtig mange dejlige OES’ere sammen 
med deres stemningsfulde ejere. 

Dagen afsluttes med en lille lækker hjemmelavet julebuffet til en pris af 75 kr 
inkl. en snaps ( tilmelding til Birthe Brolykke: shagarag@post4.tele.dk og 
betaling kontant på dagen eller direkte til klubbens bankkonto: 5016- 
1126086 ) 

Det er også en stor glæde i år at kunne 
præsentere julens specialdommer, Lisa 
Thielfoldt Nielsen / Kennel Danish 
Delight, som på dagen får sin debut på 
dansk jord som autoriseret dommer for 
vores race. Så lad os byde Lisa rigtig 
hjertelig velkommen i ringen og støt op 
om OES Klubbens Juleshow
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Der kan tilmeldes i alle klasser samt: Nedklippet * Barn & Hund ( 3 – 9 år ) * 
Juniorhandling ( 10 – 17 år )* Parklasse. Disse klasser tilmeldes manuelt og 
direkte til Birthe Brolykke, og betales direkte til OES Klubbens bankkonto: 
Nedklippet & Juniorhandling 125,-, barn & Hund 50,- og Parklasse gratis

Hvorfor ikke inkludere en smuk julehilsen i udstillingskataloget i år, til 125 kr 
1/1 side A4 eller ½ side 75 kr. Send din juleannonce direkte til Claus: 
claus.gn@gmail.com og som gerne hjælper med opsætningen hvis det kniber! 
Frist 30. oktober

Måske du har lyst at donere en smuk præmie eller en lottogave og som vi tager 
imod med kyshånd. Giv blot Birthe Brolykke besked. Frist: 30. oktober 

Tilmeldingsfrist: 30. oktober via Hundeweb.dk (specialklasser tilmeldes 

direkte til Birthe Brolykke

Hjertelig velkommen til OES Klubbens Juleshow og Julefrokost i Ejby

OLD ENGLISH SHEEPDOG KLUBBEN I DANMARK

Birthe Brolykke / Udstillingsudvalget

Corona forbehold

For nuværende ser det heldigvis ud til at vi uden problemer kan afholde 
Juleudstillingen og vi arbejder på at finde en god løsning på Julefrokosten 
- og vi er sikre på at det nok skal lykkes.
Desværre må vi også sige at det hele er med forbehold for at 
retningslinjerne ikke ændres på en måde så vi ikke længere kan afholde 
som planlagt.
Ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden, på Facebook og med direkte 
mail til alle tilmeldte
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Nyt fra udstillingsudvalget

Med det meget få antal udstillinger som per i dag den 19.08.2020 er 
gennemført og forventes gennemført, vil der ikke være nogen Årets Hunde 
2020 liste

Verdensudstillingen i Madrid 2020 synes nu at blive afholdt 17 – 10 december 
og vores race dømmes den 18.12 af Arne Voss fra Norge, og sidste frist er den 
11. november. Madrid er en ganske og aldeles vidunderlig by og en spændende 
by at handle i, især i december måned! Læs mere på: 
www.wdsmadrid2020.com. Kontakt Lisa hvis du behøver hjælp eller flere 
oplysninger

Det 33. EURO OES SHOW blev desværre annulleret i år og flyttet til næste år 
og afholdes den 14 – 17 maj 2021 i Miesbach / Tyskland. Hotel kan allerede nu 
med fordel bestilles via hjemmesiden: www.eurooeshow2020.de hvor 
weekendens program og aktiviteter også findes. Euro OES Showet er meget 
mere end blot en udstilling, det er en dejlig lang weekend fyldt med mere end 
100 smukke OES’ere, udflugt, seminar, fællesspisning, dans og sang samt 
mødet med mange af Europas nye som gamle opdrættere, og hvor 
diskutionerne går livligt og ens horisont udvides. Kontakt Lisa hvis du behøver 
hjælp 

Europaudstillingen 2021 afholdes i Pinsen den 23. maj i Budapest / Ungarn 
www.eds2021.hu og foreløbig dommer er Ms. Barbara Gillant / UK

Fortsat rigtig god sommer i det ganske danske sommerland
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OES-weekend i Bøsøre Strand Feriepark den 26. 
– 28. juni 2020.

Af Marianne og Robert Jessen (tekst) og Anette Englykke, 
Niels Grønne (foto)

Igen i år har vi deltaget i den hyggelig weekend i Bøsøre, hvor vi sammen med 
19 skønne OES’ere var tilmeldt 18 deltagere.
Vi flyttede ind i de hyggelige HC Andersen hytter, og programmet for 
weekenden var igen tilrettelagt, så alle kunne være med. 

Lørdag gik turen til Egeskov Slot, hvor vi så gamle flyvemaskiner, veteranbiler 
og –motorcykler.
Vi gik tur i den 10.000 kvadratmeter store park, der bl.a. indeholder verdens 
største labyrint, mange forskellige blomster og kæmpestore træer. Mellem 
nogle af disse træer, var der udspændt en 100 meter lang gangbro i 10-15 
meters højde. Efter frokosten tog vi hjem til Bøsøre for at afvikle turnering i 
kongespil, skattejagt og stigegolf. 
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Turneringen foregik – som altid – i en dejlig gemytlig atmosfære med diverse 
godmodige drillerier, der nu hører til. 
Bagefter blev den store grill tændt, og vi grillede hver især vores medbragte 
kød. Hertil var der et udvalg af lækre salater og bagefter en dejlig dessert. 
Efter maden blev det tid til, at spænding omkring turneringen skulle udløses. 
Der blev uddelt rigtig mange fine og velfortjente præmier.
Det var lidt svært at bryde op for at gå i seng, for vejret var fantastisk. Så vi sad 
længe og snakkede mens vi nød hinandens gode selskab. 
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Efter den fælles morgenmad søndag var det tid til rengøring af hytterne. Det 
blev hurtigt klaret, og det blev tid til opbrud. 
På gensyn næste år, hvor vi allerede har sat X i kalenderen den 
25. – 27. juni 2021, hvor HC Andersen hytterne igen er booket til endnu en 
dejlig OES-weekend. 
Foruden hytterne er der heldigvis også mulighed for at booke en stationær 
campingvogn eller til at have egen vogn med. Så vi håber at se både gamle og 
nye venner næste år. 

Tak for Bøsøre Strand Feriepark udvalget – Anette, Dorthe og Vif.
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Mindeord for Lis Thorup Hansen

Af Bjarne Schönewolf Olsen

Lis Thorup Hansen døde den 14. juni, efter kort tids sygdom, 71 år gammel.

Lis har været medlem af Old English Sheepdog klubben i Danmark, næsten fra 
klubbens start. 

I 1968 fik Lis (og Hans Ove) deres første OES-er. Den blev hentet hos en 
opdrætter på Langeland 
I 1989 optrådte Lis og familien (Hans Ove og Malene) med Mandy i DR i Poul 
Thomsens program ”Hund og hund imellem”. DR havde søgt børnefamilier 
med hunde. Simple ting som at børste tænder på en hund og svare på 
almindelige hundespørgsmål var nogle af opgaverne. De konkurrerede mod en 
Schæferhund. De vandt. 
I 1971 opdrættede Lis det første kuld hvalpe - 15 kuld fulgte efter. 
Lis har i 2 perioder været valgt ind i OES-klubbens bestyrelse. I 1975-77 som 
sekretær og i igen i 1984 som formand for aktivitetsudvalget og overtog i 
1987 sekretærposten. 

I 1990 blev Lis og Hans Ove medejere af den hæderkronede ”Kennel Jolly 
Bear”. I 1994 overtog familien Kennelmærket fra Gyda Ersgaard. Hermed 
begyndte en ny æra i Lis’s OES liv med opdræt af hvalpe. Det har altid ligget Lis 
nært, at hunden skulle have et godt hundeliv. Derfor har det altid været et 
vilkår for hende, at skulle man købe hvalp fra Kennel Jolly Bear, skulle 
køberne gå til hvalpetræning og meget gerne også lydighedstræning for at give 
hunden den bedste start på livet. Det gode temperament har for Lis altid været 
det vigtigste. 

Hun udstillede også, men gav udtryk for at enhver OES var dejlig, selvom det 
ikke gik så godt i udstillingsringen.

Lis vil blive savnet i OES klubben.
En gang Old English Sheepdog – altid Old English Sheepdog.
Vore tanker går til, Hans Ove, Malene, Morten samt børnebørn.
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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. 2. jokt 2020 Deadline for oktobernummeret

fre. 19. november 2020 Deadline for decembernummeret

HUSK!

Generalforsamling i Nyborg 27. september

Tilmelding til Juleudstilling og Julefrokost


