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Ny redaktør søges
Som selv den ikke særlig skarpe læser vil have bemærket er dette ikke bare et
oktobernummer, men et kombineret oktober og decembernummer - og det var
selvfølgelig ikke den oprindelige tanke.
Det er jo desværre heller ikke første gang at det ikke er lykkedes at få bladet ud
til tiden mens jeg har været redaktør og nu tager jeg konsekvensen og stopper
som redaktør.
Jeg har fået nyt arbejde og må erkende at min tid ikke rækker til at lægge den
tid og det arbejde der er nødvendigt for at få et godt og læseværdigt blad ud til
medlemmerne til tiden.
Jeg vil godt hjælpe en ny redaktør i gang med arbejdet og hjælpe til i det omfang
min tid tillader det, men redaktør skal jeg ikke være længere.
Så har du mod på at lave bladet så tag endelig fat i bestyrelsen! Og skulle du have
lyst til på anden måde at engagere dig i klubben skal du endelig heller ikke
holde dig tilbage.
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Indkaldelse af forslag og kandidater til
ordinær generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes denne gang i Nyborg

Ifølge klubbens vedtægter skal bestyrelsen senest den 1. december, hvilket
skete på klubbens hjemmeside bekendtgøre navnene på de afgående
bestyrelsesmedlemmer samt oplyse, om de pågældende er villige til genvalg.
Der skal i 2021 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg for en ny 2-årig periode er:
* Bjarne S. Olsen (genopstiller ikke)
* Malene Thorup Pedersen (genopstiller ikke)
Har du lyst til og interesse i at gøre et stykke arbejde for din klub, vil vi hermed
opfordre dig til at stille op til bestyrelsesvalget.
Send bestyrelsen et par ord om dig selv og dit liv med din OES og lidt om, hvad
du kan bidrage bestyrelsesarbejdet med. Vedlæg gerne et selvportræt til brug i
Bladet.
Du skal altid være velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at
høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller at være suppleant.
Forslag til nye kandidater samt forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær i hænde senest den
10. januar 2021.
På bestyrelsens vegne
Birthe Brolykke
Sekretær
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Ritha har haft OES længere end de ﬂeste
Af Hans Ove Pedersen, Ritha er interviewet i selskab med
Birthe Brolykke, Birgitte Schøith og Bjarne Olsen.

Ritha Løkke fylder 80 år i 2020 og i
den forbindelse har formanden
foranlediget et interview med den
lille lyshårede dame med det store
hjerte for vores yndlingsrace.

Ritha med sin elskede race
Ritha er født i 1940 i Ørslev ved Haslev hvor hun voksede op på en gård,
sammen med en søster. Da Ritha var 8-9 år fortsatte opvæksten i Sakskøbing,
hvor der var familie.
Som 25-årig, midt i 1960´erne, blev hun ansat som kokkepige på slottet
Overgaard ved Mariager Fjord hvor godsejer og kendt modstandsmand
Flemming Junker (1904 - 2002) boede på sit gods. Slottet er fra 1545 og
omgivet af en større park, hvor bl.a. Gustav Wied og ikke mindst H.C.
Andersen har siddet og skrevet i et lille
charmerende tehus. I 1963 kom der til
disse fine omgivelser en Old English
Sheepdog da Godsejer Junker købte en
OES med stambogsnavnet - og
kaldenavnet Klaus hos Haldor Topsøe på
Sjælland. Klaus afstamning var af
hollandske Reuwijch og engelske
Bumblebarn og således af fin
afstamning, men det fik Ritha blot
fortalt.
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Flemming Junker bestemte at den fine hund skulle passes i køkkenet hos
kokkepigen, hvor den havde sig egen lille fine porcelænsskål til maden. Ritha
blev også instrueret i hvordan den skulle fodres og plejes, herunder børstes og
alle materialer og redskaber blev anskaffet til hunden. Den skulle også gås tur
med og mon ikke Ritha listede sig til at lege med den i den forbindelse. Hunden
blev kokkepigens yndling. Når den var plejet, luftet og fodret skulle den op hos
godsejeren i den fine hvide spisestue sammen med godsejeren. Det er også i
denne tid, at den unge maler Herdis Thuesen fik sin gang på slottet, hvor der
naturligvis skulle udføres malerarbejder hos godsejeren.
Tiden går på denne måde og på et tidspunkt forlader kokkepigen godset og skal
videre i sit liv. Hun var godt nok ked af at skulle forlade Klaus, men det var jo
godsejerens hund så det tænkte Ritha ikke videre over.
Efter nogen tid kontakter godsejeren Ritha og tilbyder hende hunden, idet den
ikke længere trivedes på slottet efter Ritha var rejst. Den savner kokkepigen til
at tage sig af hunden og den forfalder og ligger livløs hen i sorg. Den har også
fået både lus og lopper. Ritha er tilbageholdende med at takke ja, idet hun
bekymrer sig om økonomien til at passe den hund, der før var så godt vant. Her
træder godsejeren i karakter og sørger for at betale transport af hund og giver
endog Ritha et stort pengebeløb til dækning af udgifter i forbindelse med
Klaus. Godsejeren elskede jo den hund og var ked af at se hunden mistrives og
kom jo til at savne den, men han havde ikke set, at
røgt og pleje af hunden bedst gøres af ejeren selv for
at opnå hundens hengivenhed.

Ritha har endnu Klaus'
champion certifikat

Da Ritha fik Klaus livede den op og med et stort
pelsplejearbejde udviklede hunden sig til
udstillingshund og så måtte Ritha forsøge sig med
udstillingslivet da den jo havde stambog. Hun og
søsteren rejste med tog første gang i 1966 til
udstilling på Travbanen i Charlottenlund hvor hun
mødte både fabrikant Christiansen, Karen Larsen og
Inger Rasmussen der indbyrdes konkurrerede om,
hvis hund var den bedste.
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Det var en 2 dages udstilling hvor hundene ikke måtte forlade deres træbokse
og hvor Ritha fik sin første 1. præmie og vandt klassen foran Christiansen. De
overnattede på Hotel Beaulieu og det kostede 45 kr. Ritha har kvitteringen
endnu. De var nær ikke kommet ind på det fine badehotel med den store hund,
for hun havde skrevet at hun havde en lille hund, og da hun troppede op med
storpelsede Klaus blev hun bestemt nægtet adgang. Hun bad for sig selv, idet
hun skulle ind; de var kolde og sultne og havde ikke andre steder at være. Så fik
hun lov på den betingelse, at hun skulle holde hunden tæt til sig når hun gik ind
i hotellet og det gjorde hun så, for hun kunne jo styre hunden. Der var
tilfældigvis bryllup på hotellet og da hun gik op af trappen blev hun opdaget af
nogle beduggede bryllupsdeltagere der råbte. ”Se der går en bjørn på trappen”!
Udstillingslivet gik både til Charlottenlund, Odense, Aalborg og Holstebro, og
når de var på de i Jylland var de velkommen til at overnatte på Overgård hos
godsejer Junker.
I 1967 blev Klaus Dansk Champion og fik tilsendt et fint tryk med en Grand
Danois på. Klaus blev 8 år gammel og døde med dårlig ryg og spondulosis.
Klubmedlem siden april
1966.

Det var på udstillingen på
Travbanen at fabrikant
Christiansen, klubbens
stifter, rakte Ritha en lille
seddel med anmodning om
at melde sig ind i det fine
selskab i klubben.
Christiansen var klubben på
det tidspunkt. Ritha var lidt
tilbageholdende, for hun
havde jo ikke så mange
penge, men meldte sig
alligevel ind. Hun fik
praktisk hjælp i starten af

Ritha går med Klaus. Bag hende ses en ung Karen
Larsen og allerbagerst Fabrikant Christiansen
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udstillingslivet af Inger Rasmussen og erfarede senere, at det ikke var velset at
vinde over klubbens stifter, men det kunne Ritha jo ikke gøre for. Det var
dommeren der bestemte og hun havde formodentlig blot en bedre hund end de
andres. Hun husker også at Lundberg var ejere af OES, sammen med Karen
Larsen og andre. Christiansen synes at være forretningsmand, kendte alle og
styrede klubben som sådan. Ritha husker også specialudstillingen på Sølyst i
Tikøb i 1967, hvor der var mange deltagere og det blev filmfotograferet af
Ankerstjerne foranlediget af Christiansen. Således begyndte klublivet for Ritha
kort efter klubben blev stiftet i 1965.
Rithas 2. OES, Balder

Den anden hund Balder får Ritha i 197071. Det var en ung hund, født på Fyn i 1969
af en tæve, købt hos Inger Rasmussen.
Rithas mand Frode havde fundet en
annonce med billedet af en siddende pelset
OES med DKK- stambog. Frode havde slået
avisen op på siden hvor annoncen stod og
da Ritha så billedet måtte hun have en OES
igen, ligesom Klaus.
Ritha besluttede sig til at gå til lydighed,
men det fandtes der ikke noget af.
Politihundeforeningen havde dog træning
og snart var Balder lige så dygtig på holdet
som politihundene. Den blev så lydig at hun kunne have den med til
forretningerne og der sad den på trappestenen og ventede til hun havde
handlet. Den kunne det hele og passede dyrene på gården og holdt hønsene inde
og fremmede dyr ude af haven. Den passede på dyrene i stalden og spiste i
stalden, bl.a.de roer som køerne fik alligevel. Den snuppede også de afhuggede
kyllingehoveder og spiste dem med stor appetit. Balder drak kun vand af
vandposten, der skulle åbnes for først.
Den blev 14 år uden en sygedag.

OES Bladet 5+6  2020

Side 9

Side 10

OES Bladet 5+6  2020

Rithas 3. hund, Josephine

Det var på samme tid som Balder levede, at Ritha blev tilbudt en OES som
boede i nærheden og som de havde gået forbi på gaden med. Efter nogen tid
kunne familien ikke have den og den blev bragt til Rithas dør og afleveret.
Rithas 4. hund, Bjarke

I 1986 ringer Ritha til Birthe Brolykke og efterspørger en hvalp med et blåt øje
og så kommer Bjarke til gården.
Hunden skulle også gå til lydighed og
gik hos aut. lydighedsinstruktør
Ingelise Schilling fra Pudelklubben.
Derefter gik Ritha til dressur i
Sorgenfri Slotspark og bestod klasse 1
og 2 i 1989.
Ved et sommerarrangement på byens
plejehjem lavede Ritha og Bjarke
opvisning i lydighed og på et
Bjarke har søgt skygge og selskab
tidspunkt gik Bjarke hen til en af
beboerne og satte sig og kiggede på hende.
Gården i Sakskøbing havde en gang en kvindelig udvekslingsstudent fra
Thailand der blev så glad for mødet med denne OES, at hun inviterede hele
familien med hund til bryllup i Thailand. Det var en stor oplevelse for dem alle.
Bjarke døde i 1998 12 år gammel.
Rithas 5. hund: Chummy

Birthe Brolykke var også leveringsdygtig af den næste OES, Chummy, i 1996.
Den blev også en rigtig gårdhund der elskede gårdens slagtedyr at spise. Køer
blev slagtet og harer blev flået og så var der fest. Gåsefødder var en
lækkerbisken. Når den spise af haglskudte dyr, præsterede hunden at spytte
haglene ud i madskålen. En gåsespisningsaften præsterede hunden at nægte at
spise gåsesteg-stykker hvis der blot var en smule rødkål i nærheden.
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Hunden havde dårligt hjerte og kom på piller for det. Men pillerne kom kun
ned hvis der fulgte et stykke ost med. Derfor besøgte Ritha den lokale
ostemand på torvet om torsdagen for at få osteskorper med hjem til pillerne.
Da Ritha en dag kom på besøg hos ostemanden, havde han tilkaldt journalist og
fotograf fra tidende og der blev skrevet en historie om den ostespisende Old
English Sheepdog i lokalavisen.

Chummy gør sig i den lokale presse
Dyrlægen anbefalede Ritha at lade hunden leve et godt hundeliv så længe den
kunne, vel vidende at den en dag måtte hentes et sted hvor den var faldet om.
Han bar troligt pakken med ost hjem til gården når de var på osteindkøb og bar
også avisen fra avisdrengen ved vejen ind til huset. Bar gerne alting på gården
river, haveredskaber og formåede at
dreje dem så han kunne komme
gennem døre med dem. Han bar også
som opvisning en vandkande i en pause
på Euroshow i Nyborg maj 2005.
Chummy var frisk til han blev 15 år .

Chummy og vandkande på
Euroshow
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Rithas 6. hund: Odin

Odin kom også fra Birthe Brolykke og kom til Ritha 5 år før Chummy døde.
Den gik til lydighed i aftenskolen, der i nabolaget oprettede hold. Den blev
årets lydighedshund i klubben, idet den bestod klasse 1 i Nyborg ved Euroshow
i 2010. Ritha var rystende nervøs over at skulle til prøve, med alle de
forstyrrelser der var og mange mennesker fra store dele af Europa. Men Odin
klarede det fint alligevel og Ritha var forbavset over at hunden stor set gjorde
som hun tænkte, men et eller andet fornuftigt må hun have sagt til hunden.

Ritha bærer fanen til OES Klubbens 25 års
jubilæum
Rithas 7. hund: Noa

Noa er hund fra Maria Matzen Jacobsen og kom til Rithas gård i 2016.
Fortællingen om Noa knytter sig også til Rithas mand Frode, der yndede at
sove hos Noa i stuen den første tid. Frode blev desværre syg og døde, og straks
gik Noa ud til Chummy og sov i dens nærhed siden. Nu er også Chummy død og
Noa sover gerne ved kakkelovnen i stuen. Noa er den hund der var til stede da vi
fik historien om alle Rithas hunde, som her er gengivet i kort form. Der findes
også en lydoptagelse af Rithas historie.
Ritha har og hundene har gjort mere i lydighed end i udstilling og de fleste af
Rithas hunde har fået navn efter den nordiske mytologi. De har deltaget i livet
på gården ved Sakskøbing. De deltog i arbejdet på gården og der er indrettet en
træningsbane bag gården, for som Ritha sagde til sidst: ”De elsker at arbejde”.
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Tillykke med den runde fødselsdag og for at
være medlem siden 1966!
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Old English Sheepdog Klubben.
Af: Bjarne Olsen, formand for Old English Sheepdog
Klubben
Tiden fra april 2019 til oktober 2020

En mærkelig periode klubben har haft været igennem siden april 2019.
Det nye bestyrelsesår startede den 6. april, hvor bestyrelsen konstituerede sig.
Formand blev Dorthe Madsen, Næstformand og ansvar for
lokalrepræsentanterne Anette Englykke. Sekretær Ulla Rosendahl.
Bestyrelsesmedlem Jan B. Jacobsen. Malene Thorup Pedersen overtog ansvaret
klubbens økonomi, idet den afgående kasserer havde tilbudt at hjælpe ved at
tage bogføringsarbejdet samt at bistå med udbetaling af udlæg m.v.
Det havde måske været mere fornuftigt, hvis en person i bestyrelsen med
regnskabskendskab, havde overtaget dette job. Så kunne nogle problemer været
undgået.
Efter lidt mere end 3 måneder trak Dorthe Madsen, Anette Englykke og Ulla
Rosendahl, samt suppleanten Vif Videler sig, som følge af bl.a. struktureret
mailchikane af bestyrelsen og obstruktion af bestyrelsens arbejde og intern
forhaling af forskellige processer i bestyrelsen. Jeg har efterfølgende, med
baggrund i det materiale jeg har, ikke kunne genkende denne årsag.
Ti løsning af bestyrelsesproblemet blev der udskrevet nyvalg til de 2
bestyrelsespladser samt suppleanter, som var ubesatte.
Én ting dette viste var, at medlemmer var indstillet på, at klubben skulle
overleve, idet mere end en tredjedel indsendte stemmesedler. Dette var
imponerende, når man tænker på at de 2 kandidater, var sikre på at komme i
bestyrelsen. Desværre trak Mogens Hansen sig umiddelbart efter af personlige
årsager.
I henhold til vedtægternes §6, stk. 8 konstituerede bestyrelsen sig
efterfølgende med Birthe Brolykke som bestyrelsesmedlem.
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Tak for de mange dejlige billeder på Facebook
Nogle få kan ses spredt ud her i bladet

Tango fotograferet af Ulla Hartmann
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Desværre har bestyrelsen haft problemer med at få OES Bladet på plads og
udsendelse til tiden. Det er så i nogle tilfælde klaret ved en elektronisk udgave
af bladet,
I marts måned 2020 kom coronakrisen til landet, og alle aktiviteter blev lukket
ned. Vi udsatte bl.a. klubbens generalforsamling, der skulle være afholdt den
28. marts.
Der kom en bedring i smittetallet, hvorfor vi planlagde at afholde
generalforsamlingen den 27. september 2020, hvilket en genopblussen af
coronaen dog satte en stopper for. Vi besluttede derfor at, under henvisning til
force majeure, aflyse årets generalforsamling. I stedet afholdes en samlet
generalforsamling for årene 2019 og 2020 i april 2021.
Foreningsåret har med baggrund i coronakrisen været meget stille. Der er kun
afholdt 3-4 udstillinger i årets løb. Udstillingsudvalget og bestyrelsen har
derfor vedtaget, at der ikke udnævnes en årets hund i 2020, da der har været
for få udstillinger til en sådan udnævnelse. Uddeling af pokaler for 2019
planlægges at ske på juleudstillingen i november 2020. Disse pokaler skal først
afleveres, så de igen kan uddeles ved generalforsamlingen 2022.
Sommerudstillingen blev således aflyst og pengene tilbagebetalt. Der blev
forsøgt at afholde 3 udstillinger i DKK-regi, i september og oktober, men disse
blev også aflyst med baggrund i corona situationen.
Lydighedsafdelingen har kunne afholde 2 små konkurrencer, dels i Helsinge og
dels ved Herning
Store Lydighedsdag i Lyngby blev desværre også aflyst. Det betyder, at
Lydighedsafdelingen for første gang i mange år, kommer ud med et mindre
underskud.
Lokalrepræsentanterne har desværre også måtte aflyse flere arrangementer,
men til de arrangementer der er gennemført, har der været et pænt fremmøde.
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Vi håber at situationen lettes, så vi stadig kan afholde arrangementer i
perioden frem til næste generalforsamling til glæde for medlemmerne.

Da Lisa Thielfold Nielsen stopper i
udstillingsudvalget, er Birthe Brolykke
fremover Formand for udstillingsudvalget.
hvor, Jan B. Jacobsen og Maria M. Jacobsen
igen indgår. Ada Bentivenga indtræder
også. Samtidig har Charlotte Uhrback
indvilliget i at blive koordinator for
lokalrepræsentanterne.

Efterår i Smørum fotograferet
af Anne Tinning

Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde ny konstitueret sig. Formanden har
også overtaget kassererjobbet. I den forbindelse har vi pr. 1-1-2021 fået en ny
regnskabsfører til overtagelse af Gyrithe Classens opgave. Denne ændring
betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have kiggeadgang til foreningens
konti, hvilket regnskabsføreren naturligvis
også skal have.

På generalforsamlingen stopper Malene
Thorup Pedersen i bestyrelsen efter mange
års arbejde. Jeg selv stopper også i
bestyrelsen, da jeg kun var at betragte som
en nødløsning.
Der skal derfor findes mindst 4 nye kandidater til Old English Sheepdog
Klubben i Danmarks bestyrelse. Iflg. Vedtægterne - 2 bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter.
Derfor beder jeg om, at du vil overveje, om du kan gøre en indsats for klubben i
en periode i form af bestyrelsesarbejde.
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OES Klubbens Special Show 2021
Inden vi får set os om er det forår igen, og det er med stor glæde, at vi byder
hjerteligt velkommen til dobbelt Special Show og forårsudstilling.
Dato: Lørdag den 24. april 2021
Sted: Ryslinge Hallen på Fyn

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til denne hyggelige forårsfest.
Til at dømme vore hunde, har vi inviteret 2 spændende dommere:
Susanna Malacrida, Italien (Kennel Nobilpazzi)
Petra Márová, Tjekkiet (Kennel Modrú Kanon)

Bedømmelserne vil ske henholdsvis formiddag og eftermiddag.
Tilmeldingsfristen er den 22. marts 2021 via www.hundeweb.dk
Der kan tilmeldes i følgende klasser: Baby, Hvalp, Junior, Mellem, Åben,
Champion og Veteran samt Parklasse, Juniorhandling og Barn & Hund.
Yderligere oplysninger om dagen kommer i OES Bladet Februar 2021, på
Klubbens hjemmeside og Facebook side.
Udstillingsudvalget.

Petra Márová - den ene af dagens
dommere
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Borgmester ønsker lydige hunde til gavn for
samfundet
Af Hans Ove Pedersen
Ved de arrangerede lydighedsprøver den 8. august 2020 i Helsinge havde vi
inviteret borgmester Anders Gerner Frost til at byde os velkommen og sagde i
sin velkomsttale, at han var glad og stolt over at der for første gang blev afholdt
lp i kommunen og han var sikker på, at lydighedsprøveprogram ville inspirere
hundeejere til at få lydige hunde til gavn for ejerne og samfundet.
Gribskov kommune gjorde i forvejen en del
for hundeejerne ved f.eks. at indrette
hundebadestrand ved bl.a. Smidstrup og at
have mange grønne områder hvor
hundeejere var velkomne.
Han løftede sløret om, at han selv var
hundeejer af Lhasa Apso. Han havde også en
personlig sekretær der havde en fortid som
hundeejer og lydighedsdeltager og som for
år tilbage havde haft en lydighedschampion. Den selv samme sekretær kunne
huske mig fra gamle dage, hvor hun mindedes at have været sekretær ved
lydighedsprøver.
Derefter sagde borgmesteren, at han synes prøvedeltagerne skulle benytte sig
at lejligheden til at kigge sig omkring i kommunen på vej hjem og nyde hans
dejlige kommune.
Efter at have drukket et glas juice i det 30 0 varme solskin, ville han gerne se lidt
af de første hunde der gik op til prøve. Det blev den ene Eliteklassedeltager der
indledte dagen og det må have imponeret borgmesteren. Derefter blev der
bedømt 15 andre hunde, deraf 2 OES i klasse 3.
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Varmen hamrede ned i hovederne på os, at jeg havde forsvoret at ville lade os
genere af varmen for ikke at anspore til mismod og opgivenhed. En enkelt
deltager i uofficiel klasse gav op over for varmen og det var den eneste
Leonberger ved prøven.
I uofficiel prøve deltog også Jens Jørgen Damberg med sin Chanti. Parret blev
bedømt af Henriette, efter hun havde opnået Lp Championatet. Jens Jørgen var
overrasket over forskellen mellem træning og prøve, men han sled sig igennem
og var overbevist over han ikke bestod. Med det mente han skulle være en 1.
præmie, men der skal et langt lavere pointtal til at bestå end til at bestå med 1.
præmie. Parret opnåede 157 point,
svarende til en 2. præmie og bestod
således klasse 1. I gamle dage tildeltes
man i den forbindelse klubbens blå
nål, med ret til at bære samme.
Jutta og Nesta bestod også klasse 3 med
en 2. præmie i officiel klasse, som
indføres i prøvebogen.
En lang række nøglepersoner i klubben hjalp med ved arrangementet, sådan
som de plejer at gøre og også formanden var til stede på dagen.
Henriette Trimarchi var så hjælpsom at være prøveleder og bedømmer i
uofficiel klasse og Trine Rafn var hjælpsom prøvehjælper på dagen.
Tak til alle der hjalp og bar og som skabte en god lydighedsdag for os alle!
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Dagsorden for OES Klubbens
ordinære generalforsamling 2021
Søndag den 11. april kl. 13
Generalforsamlingen afholdes i Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej
13-15, 5800 Nyborg med følgende dagsorden

*
*
*
*
*
*
*

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
5. Valg af 2 stemmetællere
6. Bestyrelsens beretninger for henholdsvis 2019 og 2020, herunder udvalg
7. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020
til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (descharge)
* 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende
år - Der kan ikke foretages afstemninger underdette punkt
* 9. Behandling af indkomne forslag
* 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
* 11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
* 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
* 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
* 14. Eventuelt
Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær, Birthe Brolykke
(shagarag@post4.tele.dk), i hænde senest den 10. januar 2021
NB! Medbring til generalforsamlingen OES Bladet nr. 1 2020 og OES Bladet nr.
1 2021, hvor beretninger fra formand og udvalg foreligger.
Bestyrelsen
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Udstillingsoversigt 2021
OBS: 2. Tilmeldingsfrist er kl. 08.00 , til forhøjet gebyr og kun on-line
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Indtryk fra en dejlig LP-dag i det jyske.
Af Annette Skånstrøm, fotos Hans Ove Pedersen
På et tidspunkt kontakter Hans Ove Pedersen mig. Han vil høre, om jeg havde
kendskab til et sted i det midtjyske, hvor han kunne afholde lydighedsprøver.
Nu hører jeg under en kreds i DKK, hvor du kan gå til ringtræning og
hvalpemotivation, men jeg havde overvejet om LP kunne være noget for Zoie
og jeg, men de steder jeg kendte til, skulle jeg køre 60-80 km hver vej, hver gang
vi skulle til træning, og det ville aldrig fungere for mig.
Efter at have forhørt mig forskellige steder for at finde et egnet sted, fandt jeg
et i Lind, som ligger 4 km uden for Herning. Her har vi fritidsgården
Lindholm, som er en gammel gård som bliver brugt af alle. Børnene kan have
kaniner, nogen har høns, du kan gå til "alt". Pileflet, foredrag, strikkeklub, sang
og musik, og du kan leje festlokaler og formanden for det hele hedder Richard
Jensen, som jeg kendte, fordi min
datter for år tilbage havde hendes
hest opstaldet hos Richard. Jeg
forhørte mig om mulighederne
for at kunne afholde et
arrangement, hvor vi havde brug
for at kunne lave LP banen på
f.eks. en fodboldbane. Der skulle
gerne være adgang til
toiletforhold, et sted hvor vi
kunne lave lidt kaffe og så skulle
Fritidsgården Lindholm
der være netadgang. Richard var
med på den, og fiksede det, så vi
kunne låne en boldbane, hvor der også var læ. Fritidsgården ligger op ad vore
sportscenter Alpi Hallen, og net kunne vi trække fra et fritidshjem. Richard var
en stor hjælp, og han satte en ære i at alt fungerede, og han sørgede også for
kontakten til byrådsmedlem Ulrik Hylgård, om han ville komme og byde
deltagerne velkommen.
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Jeg sendte billeder af stedet til Hans Ove, som kom fra Sjælland for at inspicere
stedet, som blev godkendt, og Hans Ove kunne så tage hjem og skrive opslaget
om, at der blev afholdt officiel og uofficiel LP i Lind. Jeg var overrasket over,
hvor meget forberedelse der var forud for arrangementet. Jeg havde fået mine
opgaver: Info til deltagerne om alt det praktiske, behjælpelig med spørgsmål,
sørge for frokost, og bage en kage til os alle, og ellers bare gå til hånde.
Om fredagen sidst på eftermiddagen, kom Hans Ove fra Sjælland og vi opmålte
banen, og satte 2 telte op. Jøsses, hvor var der meget udstyr.
Så oprandt dagen. Der var deltagere der kom helt fra Sjælland. Jeg havde aldrig
set LP før, så det var spændende at følge de forskellige klasser, og selvfølgelig
var der synlig forskel på, hvor rutinerede førere og hunde var i de forskellige
klasser, men det var en oplevelse at se, hvordan alle gik op i at gøre det så godt
som muligt under Hans Ove's kyndige vejledning.
I pausen gik jeg rundt blandt deltagerne med kage, og havde der mulighed for
at høre, hvad de syntes om arrangementet, og de sagde, at de syntes det var
fantastisk, at vi havde lykkedes med at stable arrangementet på benene, mange
havde før prøvet i deres respektive klubber uden held. Det havde gjort et stort
indtryk, at Ulrik Hyldgård fra Herning
byråd havde gjort sig den ulejlighed, at
komme til åbningen og byde velkommen.
Prøvedeltagerne var alle super tilfredse med
den gode plads vi havde, og at der var læ. At
stedet var dejlig let at komme til, at der var
gode parkeringsforhold, (nogen nævnte, at de
ofte måtte gå meget langt med hunde og
oppakning for at komme til pladsen) og at
der var toiletforhold tæt på. Alle ønskede at
vi gentog arrangementet igen næste år. Nogle
Byrådsmedlem Ulrik Hyldgaard
mente endda, at der hvert år var
bød velkommen
konkurrencer man bare skulle til, og sådan en
dag kunne arrangementet i Lind nemt blive, for Herning var jo nem at komme
til, det lå jo lige i midten af alting - som en sagde.
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Deltagerne hyggede sig virkelig. Jeg blev også overrasket over at høre, hvor
meget nogen af deltagerne trænende, og hvor langt de kørte for at få
kvalificeret træning. Når jeg har deltaget i skuer f.eks. i Horne, så har det været
sådan, at vandt du din klasse, så kunne du selv gå hen til en bod og købe en
roset, hvad vi var mange der syntes var lidt "fattigt", men vinderne i de
forskellige LP-klasser, fik en fin roset for deres og deres hundes indsats SÅDAN - det manglede også bare. Da prøverne var slut, skulle det hele jo pakkes
ned og pakkes i Hans Ove's bil, - utroligt, hvad der kan være i et bagagerum, og
så skulle der selvfølgelig også lige ryddes op og vaskes gulv i de rum vi havde
benyttet på Lindholm.
Til sidst vil jeg sige, at jeg jo også mødte Inger Christensen, som var sekretær, IT
- ansvarlig, behjælpelig, når der skulle uddeles rosetter. I det hele taget en god,
venlig og dygtig sekretær, som havde styr på tingene. Og til dig Hans Ove, tak
for at få lov til at få et lille indblik i det kæmpe arbejde du ligger i
Lydighedsarbejdet, - og den måde du tager hånd om deltagerne på, - ikke så
mærkeligt, at du er en af dem jeg husker - snart fra en menneskealder siden engang i 70'erne - dengang gjorde du det også i lydighed. Du er vel, hvad man
kan kalde en levende legende efterhånden. Tak for et par travle gode dage, og ja,
selvfølgelig prøver vi at lave et LP arrangement i Lind ved Herning i 2021, hvor
vi håber at se repræsentanter fra vores egen race også.

OES Bladet 5+6  2020

Side 29

Side 30

OES Bladet 5+6  2020

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

Jolly Bears Keep Laughing
18/2 2018
DKCH
Lis Thorup Hansen og Hans Ove Pedersen
Malene Thorup Pedersen
Aryakas Megaklis
Danish Delight Perfect Timing
Danish Delight Viceroy
Argovian Imported By Youandi
Youandi Jeanne D'arc
Jolly Bears Isn't She Lovely
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Ny dansk
Lydighedschampion
Af Hans Ove Pedersen
Titel: LpCh: Sound Solution Just a Saga.
Saga kaldet. Fører Henriette Trimarchi

I 2008 blev Henriette Trimarchi dansk
lydighedschampion nr. 13 med (Rosa) i en
række der begyndte i 1977. Det er
tankevækkende, at der er så mange Lp
Champions blandt OES når racens
udbredelse tages i betragtning. Vi mener det
absolut er muligt at opnå titlen og at den intelligent udseende hund med den
klovnede væremåde, men det er i dag ikke nemt. Der skal 3 1. præmier i DKK´s
klasse 3, og klassen er i dag opbygget og bedømmes efter regler der tenderer
internationale mål. Det er derfor med en vist stolthed, at vi endnu en gang, nu
igen med Henriette Trimarchi kan føje nr. 14 til rækken af Lp Champions i
Danmark.
Den 3. 1. præmie i klasse 3 var en realitet ved klubbens officielle Lp i Helsinge
den 8. august 2020. Det var en stegende hed dag, hvor byens borgmester bød
velkommen til dagens prøver under den ubarmhjertige sol og gerne ville følge
lidt med i bedømmelserne af hundene, så han kunne fornemme hvad det hele
gik ud på.
Saga var i løbetid sammen med en anden OES i klassen og de skulle således
bedømmes til sidst. Henriette var travlt optaget hele dagen med
prøveledergerningen og det var et bekymrende pres der lå på Henriette, der i
øvrigt heller ikke regnede med det allerbedste resultat. Henriette var overbevist
om, at varmen ville tage pynten af energien, men det blev arrangeret sådan, at
Saga af Salvatore blev bragt dugfrisk til pladsen hen på eftermiddagen. Vi var
således alle nervøs på hundens vegne også på grund af det store pres der var lagt
på hundeføreren Henriette, der arbejdede hele dagen i solen.
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Men Henriette lider ikke af nervøsitet når hun arbejder med hunden og det gik
godt i gang og så vidt jeg husker lod Saga sig ikke genere af de 30 0.
Af kritikken fremgår at der var max point i fællesøvelserne sit i 1 minut hvor
føreren går i skjul med efterfølgende fjernafdækning på i 30 sekunder.
Herefter var der alene småfejl i præstationen og en enkelt position i
stillingsskift der mistedes, men alt i alt fremvistes et dejligt opmærksomt
samarbejde. Det blev til 296 point og altså en fin 1. præmie i klasse 3.
Parret blev på dagen tildelt OES Klubbens ærespræmie for
lydighedschampions.

Danske Lydighedschampions siden 1977
1977 Danwill Blues Dizzy-Girl, Dizzy, Hans Ove Pedersen, København
1984 Krøjerups Flynn, Biskal, Johnny Skouenbye, Hedehusene
1985 Booganis Alexis, Shepherd, Erik Overbye, Frederiksberg
1986 Jolly Bears Xandra, Xandra, Henry Høitbjerg, Kokkedal
1987 Thorsagers Danger Boy, Bob, Ole Munch Petersen, København
1988 Rolling Bears Royal Flush, Tiny, Carsten Nielsen, Ålborg
1990 Great Danish Ladykiller, Djengo, Erik Overbye, Frederiksberg
1990 Symetri Alice of Aberystwyth, Sally, Carsten Nielsen, Ålborg
1994 Old Fashion Such a True Bob-tail, Hexan, Bodil Cederborg, Sverige
1996 Elite LpCh. Great Danish Ladykiller, Djengo, Erik Overbye,
Frederiksberg
2002 Danish Delight Canadian Sound, Claudi, Ib Nielsen, København
2004 Blue Berry's Harvest Moon, Dusty, Sessa Gisselfeldt, Helsinge
2008 Enchant upon a Star, Rosa, Henriette Trimarchi, København
2020 Sound Solution Just a Saga, Henriette Trimarchi, København
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Referater fra bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde 19-8-2020
Sted: hos Poul Melbye, Folehavevej 7, 2970 Hørsholm
Deltagere: Poul Melbye, Malene Thorup Pedersen, Birthe Brolykke, Bjarne
Olsen, Jan Jacobsen (på Messenger)
1. Godkendelse af referat fra forrige møde
Forrige mødereferat blev underskrevet af de tilstedeværende. Jan
underskriver, når han kommer til generalforsamlingen.
2. Nyt fra Bestyrelsen
Formand
Fremtidige møder holdes i Nyborg eller Korsør, hvis Jan kan deltage. Bjarne
undersøger mulighederne/steder i
områderne, hvad der er mest praktisk
og økonomisk. Der tiltræbes samkørsel,
hvor det er muligt. Hvis Jan ikke kan
deltage holdes mødet hos Birthe eller i
Københavnsområdet.
Skift af bank. Bjarne foreslog at skifte
til Danske Bank, som har en
foreningsafdeling. Vores nuværende
Jyske Bank opkræver kr. 1.000 hver
gang der er ændringer. Der var enighed
om at skifte. Nødvendige dokumenter i
forbindelse med skiftet underskrives af
bestyrelsen på mødet før
generalforsamlingen.
Bessie nyder efteråret, fotograferet
Fuldmagter. Kassereren har fuldmagt,
af Helle Agerbo Bæk
og der gives kiggefuldmagt til
formanden + til andre bestyrelsesmedlemmer, hvis de er interesseret.
Næstformand. Intet at bemærke.
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Kasserer.
Økonomisk status opdateres inden generalforsamlingen.
Malene beder alle udvalg om at indsende opdaterede budgetter for 2020 inden
generalforsamlingen.
Kommunikation/kommende blad.
Det elektroniske nyhedsbrev vil blive lagt på hjemmesiden snarest.
Sekretær. Intet at bemærke.
3. Regnskab
Betalinger og bogføring fortsætter som hidtil indtil generalforsamlingen.
Bjarne overtager kassererposten og udbetalingerne med bogføringsassistance
udenfor bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Ny bank bliver Danske Bank.
Bjarne ser gerne, at en anden overtager Formandsposten.
4. Nyt fra DKK
Diverse mails fra DKK er videresendt til bestyrelsen og berørte udvalg.
5. Medlemmer
Lokalrepræsentanter
Birthe ville gerne overlade koordinatorposten til en anden og foreslog
Charlotte Uhrback, som har sagt ja til at blive koordinator.
Birthe vil forsøge at fremrykke årsmødet for lokalrepræsentanterne en uge af
hensyn til Birgit’s vagtplan.
Området Øst- og Vestjylland mangler stadig en lokalrepræsentant. Det blev
foreslået at Anette Englykke kunne dække Øst- og Vestjylland + 3kantsområdet, og ny lokalrepræsentant for Fyn findes. Mulighederne
undersøges.
Mails fra medlemmer. Intet modtaget.
Nye medlemmer.
Malene har sendt velkomstbrev til alle, som har fået ny hvalp.
Velkomstpakke/Hvalpepakke blev drøftet. Birthe foreslog et brev med hvad
klubben tilbyder medlemmerne samt vores brochure. Materialet sendes til
opdrætterne, som så udleverer det til hvalpekøberne. Poul mente ikke, at
klubben skal udlevere børster, sløjfer m.v., som der tidligere har været
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foreslået. Der var enighed om dette.
Poul udarbejder forslag til velkomstbrev.
6. Generalforsamling
Lokalet i Nyborg Idrætscenter er bestilt.
Dirigent Anette Bak Frederiksen er på plads.
Referent Charlotte Uhrback er på plads.
Corona-sikkert traktement blev drøftet, og Bjarne undersøger mulighederne
for indpakkede pålægsboller/sandwiches i stedet for buffet.
Aktivitetsliste for resten af året udarbejdes af Birthe.
Dato for generalforsamling 2021 foreslået til den 10. april 2021. Malene
kontakter dirigent Anette Bak Frederiksen, om hun er ledig den dag.

Smilla elsker skoven i
Skodsborg, foto: Susanne
Bach Meineche

7. Udvalg
Reviderede budgetter udarbejdes, se pkt. 2 under
kasserer.
Sundhed. Intet at berette.
Udstillingsudvalg.
Birthe oplyste, at Lisa ønsker at trække sig fra
udstillingsudvalget og som pokalbestyrer.
Nye udvalgsmedlemmer, ny pokalbestyrer samt
hjælpere til de kommende udstillinger skal
findes. Bestyrelsen forhører sig rundt omkring og
arbejder på en løsning.
Der bliver ingen Årets Hunde i 2020 på grund af
det lave antal gennemførte udstillinger.
Lydighed.
LP prøver gennemføres den 5. september i Lind v/
Herning.

Bladet.
Der skal indkaldes til et udvalgsmøde.
De nuværende Facebook regler er fine. Det er muligt at slette opslag, som er
imod reglerne.

OES Bladet 5+6  2020

Side 37

8. Bestyrelsesarbejde m.v.
Forretningsgang for diverse udvalg skal udarbejdes.Kassereren vil benytte
bogføringsassistance udenfor bestyrelsen.
Vedrørende omkostninger ved bestyrelsesmøder og for udvalg henstilles der
til, at man altid arrangerer samkørsel, når dette er muligt.
Kørselsgodtgørelser blev fastsat således:
Lav takst ved deltagelse i interne klubmøder.
Høj takst ved deltagelse i eksterne arrangementer (kun til DKK udstillinger og
konkurrencer).
9. Evt.
Birthe oplyste, at hun på Nyborg-udstillingen blev kontaktet af Finn K. Larsen
fra Fyn. Han har tidligere haft OES og ville gerne tilbyde gratis hundepasning,
hvis nogle medlemmer skulle få brug for det. Birthe kontakter Finn Larsen og
skriver et opslag til Bladet og hjemmesiden, så kan medlemmerne selv kan
kontakte Finn Larsen ved behov.
10. Næste møde
Den 27. september kl. 11 i Nyborg (før generalforsamlingen).

Bestyrelsesmøde 21-3-2020
Sted: Afholdt via Messenger
Med på Messenger var: Malene Thorup Pedersen (MTP), Bjarne S. Olsen (BSO),
Poul Melbye (PM), Birthe Brolykke (BB)
Underskrift af tidligere bestyrelsesmødereferater
Underskrifter er udsat til vi har mulighed for at mødes fysisk efter Covid-19.
Ny konstituering af bestyrelsen
Formand
Bjarne S. Olsen
Næstformand
Jan Jacobsen, pt. sygemeldt
Kasserer
Malene Thorup Pedersen
Sekretær og koordinator
Birthe Brolykke
for lokalrepræsentanter
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Bestyrelsesmedlem og
ansvarlig for kommunikation
Diverse udvalg
Udstillingsudvalg
Pokaludvalg
PR Udland
PR Indland
Sundhed
LP og Agility
Lokalrepræsentanter
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Poul Melbye
Lisa T. Nielsen, Birthe Brolykke
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret
Uændret

Formanden
BSO kontakter de tidligere afgåede bestyrelsesmedlemmer for at få en
nærmere forklaring på deres problemer.
Bladet – Facebook – Hjemmesiden
PM meddelte, at han bruger megen tid på
opsætning og redigering af Bladet. Når
corona situationen bliver bedre, vil PM
indkalde Bladudvalget til et møde.
BSO skriver indlæg til April Bladet om
foreningen og generalforsamlingen m.v. i
forbindelse med Covid-19.
BSO skriver mindeord over Birte Fromberg
til April Bladet.
Zero og Chip, foto: Annette
BSO skriver indlæg på Facebook for at
Lind Bentsen
påminde om reglerne for Facebook gruppen.
Bestyrelsen vil ikke tolerere negativitet på
Facebook siden, den sobre tone skal holdes.
En gennemgang af Facebook gruppens medlemmer har vist, at nogle ikke har
tilknytning til OES klubben, og disse er blevet slettet fra gruppen.
Generalforsamlingen
PM foreslog, og alle er enige i, at OES Klubben følger DKK’s anbefalinger vedr.
afholdelse/ny dato for vores generalforsamling.
Forslag til revisorer: Birgitte Schjøth og Lis Thorup Hansen.
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Forslag til revisorsuppleant: Anette Lind Bentsen. BSO kontakter Anette.
Kasserer
MTP kontakter de forskellige udvalg for at indhente reviderede budgetter, nu
da mange aktiviteter er aflyst.
Næste bestyrelsesmøde
Næste møde holdes hos Birthe Brolykke så snart det bliver muligt at mødes
fysisk på grund af Covid-19.

Bestyrelsesmøde 12-1-2020
Sted: Hos Jan, Sildal 40, Arnum
Deltagere: Jan Jacobsen (JJ), Poul Melbye (PM), Bjarne Olsen, (BO)
Afbud: Malene Thorup Pedersen (MLP) pga. sygdom, Birthe Brolykke (BB)
Indtrådt i bestyrelsen den 11-1 og kunne ikke deltage.
Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 12-1-2020
1.
Ændring i bestyrelsen
2.
Gennemgang af det forrige referat og underskrift af dette
3.
Nyt fra Bestyrelsen
4.
Nyt fra DKK
5.
Generalforsamling
6.
Lokalrepræsentanterne
7.
Hjemmeside
8.
Udstilling
9.
Lydighed/Agility
10.
Sundhed
11.
Andre punkter
12.
Næste møde
Bubba i dyreskoven, foto:
Kamilla Bjørnager Ettrup
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1)
Ændring i bestyrelse
Desværre har Mogens Hansen af personlige årsager trukket sig fra Old English
Sheepdog Klubben i Danmarks bestyrelse pr. 10.1.2020. Vi takker Mogens
Hansen for samarbejdet.
Bestyrelsen har herefter, i henhold til klubbens vedtægter §8, stk. 5, pr.
11.1.2020 suppleret sig med Birthe Brolykke som medlem af bestyrelsen indtil
næste ordinære generalforsamling den 28-3-2020
2)
Godkendelse af referat forrige B-møde
Gennemgang af det forrige referat og underskrift af dette. Referatet blev
underskrevet af de tilstedeværende
3)
Nyt fra Bestyrelsen
Formand
Største udfordring er roen i klubben.
BO kontakter den gamle bestyrelse for en nærmere undersøgelse omkring den
egentlige årsag til deres tilbagetrækning. Klubben kommer ikke videre, hvis
der ikke kommer lys over det. Vi skal arbejde for ro og orden igen i foreningen.
Den del af bestyrelsen der er aftrådt, skal slette alle medlemmers mailadresser
de har modtaget i deres egenskab af medlemskab af bestyrelsen og som ikke
vedrører deres solgte hunde (GDPR)
BO arbejder på at få løst problemet vedr.de ikke afleverede vignetter fra den
tidligere redaktør.
BO vil gerne have medlemsregistreringen i kun én database. Husfællemedlem
skal registreres, som selvstændigt medlem men uden opkrævning.
Der skal arbejdes meget kraftigt for at få en elektronisk afstemning etableret.
Med de frister vi har i vedtægterne, kan brevudsendelse dårligt nås via Post
Nord. Nogle gange er brevene 14 dage om at nå frem
Næstformand herunder Udvalg
Der har været en god juleudstilling.
Nu har JJ kontakten til udvalgene
Kasserer
Vi kalkulerer ikke med at kassebeholdningen skal stige.
Sekretær
Konstituering er ikke sket.
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4)
Mail fra DKK
Lempelse på regler for billedbrug (GDPR)
Indbydelse til formandsmøde 14-3-19
Dommer- og ringpersonaleinstruktioner 2020
Sidste nye Agria Breed Profiles – sundheds- og sygdomsstatistikker
Info om regelændringer Rally
Kursuskalender 2020
Lisa har fået sine aspirantdommerbedømmelser godkendt og er udnævnte til
dommer for vores race- Tillykke.
Alle mail er videresendt til relevante udvalg.
5)
Generalforsamling
Generalforsamling afholdes lørdag 28. marts kl. 13
Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15,
5800 Nyborg
Kandidater: Birthe Brolykke
Ingen yderligere kandidater er modtaget den
10-1-20. Kandidater søges på
generalforsamlingen. v/BO
BO undersøger i DKK om vi kan afholde
fredsvalg, hvis vi kun har kandidater til de frie
pladser, hvis disse er enige om
pladsfordelingen.
På hjemmesiden skal dagsorden, evt. forslag
og kandidater mv. fremgår, senest 1-2-2020 v/
PM
Dirigent: Anette Bak Frederiksen
Vi mangler:
Bessie i efteråret,
Referent:
foto: Helle Agerbo Bæk
Revisorer og revisorsuppleant.
Husk opdateret medlemsliste med kontingentbetalinger pr. 31-1-20 for
kontrol af stemmeberettigede v/MLP
Bespisning mv. JJ?
Lokalet er bestilt. Det er det vigtigste. Pris på bespisning og antal kommer, når
vi har overblik over tilmeldinger
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Evt. ønsker om ændringer/tilretninger af vedtægter tages op næste år.
6)
Lokalrepræsentanterne
Lokalrepræsentanterne har holdt det årlige møde i november på Sjællands
Odde.
7)
Hjemmeside/Facebook v/PM
Den opdaterede hjemmeside skal være færdiggjort inden den offentliggøres.
Hjemmesiden skal tilrettes, så den kan bruges på mobile enheder
PM vil gerne have 2 indgange til hjemmesiden, nemlig en indgang for personer
der gerne vil vide noget om en Old English Sheepdog. Ikke bare racestandarden
men også gode nogle glade billeder. Det kunne også være en tekst med svar på
de spørgsmål en interesseret kunne have om en OES man måske mødte på en
gåtur. En præsentation af racen for en potentiel ejer af racen. Og en indgang
der er mere klub orienteret.
Bestyrelses referater placeres på hjemmesiden når den lukkede del af
hjemmesiden er på plads - ej på Facebook
Facebook
De må ikke foretages direkte salg via Facebook.
Gruppen kan blive slettet hvis det sker.
Medlems skriveri på Facebook-side samt håndtering af disse v/MTP, herunder
eventuelle sletninger af indlæg på Facebook
OES Bladet
OES Bladet december blev forsinket, da redaktøren ville have lidt billeder med
fra juleudstillingen.
Næste nummer bliver et stort nummer. Beretninger fra udvalg mv, Regnskab
Jul- og nytår
Hvis PM har starttidspunkter på arrangementer, vil han søge at få dette tilføjet
på arrangement oversigten
Redaktionsgruppe skal indkaldes til møde til fastlæggelsen af fordeling af
opgaver. v/PM
Der skal laves efterlysning af billeder og tekst til bladet, herunder også
forsidebilleder. Vi har forstået, at alt det tidligere modtagne billed- og tekst
materiale er slettet af det gamle bladudvalg.
Ved videreforsendelse af billeder/tegninger man ikke selv har taget/lavet, skal
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man have tilladelse af author.
Der skrives ikke mere en leder. Redaktøren skriver i hvert blad.
bestyrelsesmedlemmer og medlemmer kan skrive i bladet til hvert nummer,
hvis der er noget at skrive om.
Ved fremsendelse af billeder/tegninger til bladet skal vi lave en mail, som skal
benyttes, hvor man samtidig erklære at have copyright til billederne.
8)
Udstilling
Nordisk Cert.
Der er lavet statistik af Karethe Jakbsen i Norge på uddeling af Nordisk
Certifikater. i de sidste 2 år, Der er afholdt flere udstillinger i de øvrige
nordiske lande end i Danmark, hvor der er uddelt Nordisk Certifikater.
Land Antal show med uddeling af Nordisk Cert.
Certifikater
Danmark
5
10
Norge 10
16
Sverige 25
42
Finland12
30
Forslaget fra udstillingsudvalget vedr. ændring af point tildeling i
veteranklassen blev godkendt af bestyrelsen.
9)
Lydighed/Agility
Intet at bemærke
10)
Sundhed
Intet at bemærke
11)
Andre punkter
Fremtid
Arkivet. Arkivar efterlyses. 12-13 kasser. Materialet skal skimmes og scannes i
nødvendigt omfang.
Medlemsantallet har været uændret i 2019.
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Minderne har vi da ...
Desværre blev den altid hyggelige juleudstilling og julefrokost også aflyst i
dette mærkværdige år, men vi har da heldigvis stadig minderne fra sidste års
udstilling i Arnum
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Kennel annoncer

Hans Ove Pedersen
Malene Thorup Pedersen
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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

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

Sydsjælland, Lolland og
Falster
Koordinator
Birthe Brolykke
Hjortebjerg 20
4800 Nykøbing
F. Tlf.: 54 44 73 43
shagarag@post4.tele.dk
Bornholm
Sonja &Erik Malmkvist
Vassebækvej 1 3760 Gudhjem.
Tlf.: 40 36 96 41
erik-sonja_ma-pe@paradis.dk

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

Malene Thorup Pedersen
Tlf.: 61 74 35 18
matp@outlook.dk
Henry Høitbjerg,
Tlf.: 49 14 31 54
kate@post.tele.dk
Bjarne Olsen
Tlf.: 25 36 55 02
Formand@oesidk.dk
Claus Gaarde-Nielsen
Tlf.: 24 48 99 29
claus.gn@gmail.com
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Sundhed

OES Bladet, PR Indland

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

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

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

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

Formand
Birgitte Schjøth
Tlf.: 28 44 52 58
birgitte@danish-delight.dk

Udstilling

Formand
Birthe Brolykke
Tlf.: 54 44 73 43/52 11 70 12
shagarag@post4.tele.dk
Ada Bentivenga
Tlf.: 60 88 15 62
sambada@hotmail.com
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

Pokaler
Vakant

Formand, redaktør
Poul Melbye
Tlf.: 20 12 85 85
Faemae61@gmail.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 til betaling 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
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Poul Melbye, Redaktør
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Ada Bentivenga
Birthe Brolykke
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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.
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