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Nye kræfter kommer til

I det forrige nummer af bladet efterlyste vi både en ny redaktør og nye 
bestyrelsesmedlemmer. Glædeligvis har der meldt sig gode engagerede kræfter 
til begge dele.

Kandidaterne til bestyrelsen præsenterer sig selv ganske kort i bladet - 
personligt er jeg sikker på at alle fire vil gøre et stort og godt arbejde for at få 
klubben igang igen når corana engang igen tillader aktiviteter.

Som ny redaktør er jeg rigtig glad for at Anette Englykke har meldt sig. Anette 
er jo bestemt ikke et ubeskrevet blad i vores klub og vi kender hende som en 
glad, engageret opdrætter og udstiller og ikke mindst OES ejer, der elsker sine 
hunde og racen. Anette er også altid fuld af rigtig gode ideer som nu vil komme 
bladet til gode.

Anette vil sikre at klubben også fremover har at levende og læseværdigt blad og 
jeg glæder mig til at se hendes personlige prøg på bladet.

Der er jo dog altid et men, således også her, Anette får nemlig svært ved at lave 
et godt blad hvis ikke der er noget stof at putte i bladet - så hjælp hende med at 
skrive om stort og småt til bladet.
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Alfred og Jeppe er de bedste venner

Tekst og foto: Metteline Jensen

Mange folk spørger mig, jamen hvad er det Alfred (vores OES) gør siden du 

mener han hjælper Jeppe? 

Jeppe er min søn, en dreng på 13 år. Han har asperger (autisme) og ADD. Jeppe 
er ekstremt sensitiv på alle sanser og derfor er hans krop altid i en form for 
stress. 
Jeppe går i special skole med et meget reduceret skema, er kun i skole 3 timer 
om ugen. 
Han bor fast hos mig og hans dag er meget struktureret. 

For snart 2 år siden, kom jeg i snak med en mor hvis datter også har autisme. 
Hun fortalte de havde en OES, og pigen og hunden havde et helt specielt bånd. 

Så da chancen var der og Beautiful 
Littledog skulle have hvalpe og vi var så 
heldige at der var en til os, slog vi til. 
På Jeppes fødselsdag kørte vi op og så 
hvalpene og allerede der, så jeg et smil i 
Jeppes øjne, som jeg aldrig før havde set 
og det er der endnu. Så da dagen kom vi 
kunne hente Alfred, var vi fulde af 
glæde og kærlighed til den lille lækre 
hvalp. 
Fra den dag har Alfred haft en stor 
betydning hjemme ved os. Os er mig og 
mine to drenge. Jeppe på 13 år og 
Anders på 15 år. 

Alfred lærte hurtigt at Anders var ham den sjove, som legede og fjollede. Jeppe 
var den rolige, som var god til nusse og putte. Nå ja, så fik jeg så rollen som mad 
mor og alt det andet praktiske. Alfred selv fandt meget hurtigt sin plads i vores 
lille familie. 



Side 5OES Bladet 1  2021



OES Bladet 1  2021Side 6

Vi lavede et skilt hvor der stod: 
Hvad Alfred må, må Alfred altid. Hvad Alfred ikke må, må Alfred aldrig. 
Og her skal lige siges, det er første gang vi har en Old English sheepdog.  Nu har 
vi her efter et år lært, at der på skiltet skulle ha' stået: 
Hvad Alfred gerne vil, vil Alfred altid. Hvad Alfred ikke vil, vil Alfred aldrig. 
Alfred er ikke så stædig... endnu, men han har sine finurlige ideer. Hvilket vi 
griner meget af. 

Jeg kører altid Jeppe i skole i Odense, ca 30 
km fra hvor vi bor. Jeppe havde inden vi fik 
Alfred haft et år, hvor han ikke kunne 
komme i skole, men vi aftalte vi tog Alfred 
med i bilen og vupti så kom Jeppe i skole og 
har været siden. 
Jeppe vågnede tit op om morgenen og var 
sur, men så tog jeg Alfred med ind og 
vækkede ham og siden har Jeppe haft 
mange morgener hvor han vågner med et 
smil. 
Alfred er nu 16 måneder og kender alle 
Jeppes rutiner. Så når vi går ind til Jeppe 
om morgenen for at vække ham, så stiller 
Alfred sig altid langs med sengen og venter 
til Jeppe tager sin hånd frem og nusser 
ham. Sådan nusser de længe og så går 
Alfred over og lægger sig. 

I løbet af dagen er Alfred flere gange inde ved Jeppe, så nusser de og hygger. 
Lige så snart Alfred ser Jeppe, bliver han så glad, hvilket smitter af på Jeppes 
humør. Jeppe og Alfred har mange små ting de hygger sig med og Alfred hører 
altid efter hvis Jeppe siger noget (hvilket ikke lige altid er tilfældet når det er vi 
andre). 
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Om aftenen har de også deres rutiner. Når Jeppe skal børste tænder, står Alfred 
klar i gangen og venter på Jeppe går i seng, så de kan aften hygge inden Jeppe 
skal sove. 

Da Alfred var omkring et halv år, fandt jeg virkelig ud af hvilken evne Alfred 
har. Han kunne med det samme mærke hvis Jeppe havde det svært, så søgte han 
ham på hans helt egen stille og rolige måde. 
En nat hvor Jeppe havde en nedsmeltning (det er når alting bliver for meget og 
alle følelser og tanker koger sammen). I de situationer kan jeg som mor ikke 
gøre noget. Jeg må ikke komme i nærheden af Jeppe, da han ikke kan være i sig 
selv. 
Men den nat listede Alfred sig stille og roligt ind til Jeppe, lagde sig op i hans 
seng og lå der længe. Derefter faldt Jeppe til ro og lå og snakkede med Alfred og 
faldt derefter  i søvn. 
Jeg var dybt imponeret over Alfred helt af sig selv viste hvad han skulle gøre. 

Det er ikke kun Jeppe Alfred er god til. 
Anders og Alfred har et helt unikt bånd og Alfred elsker når Anders vil lege og 
fjolle. Anders er nu taget på efterskole, men Anders inviterede Alfred til 
forældre/bedsteforældre dag på efterskolen. En dag hvor Alfred viste sit rolige 
sind, trods han kun 16 måneder. Alfred gik rundt og snakkede med dem alle og 
var klar på blive efterskole hund. 
Alle var helt duperet over så rolig og kærlig Alfred er. 
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Jeg så imponeret over OES temperament, godmodig og ekstrem kærlige sind. 

Så da min søster og hendes familie havde besluttet de ville have hund, faldt det 
naturligt de gerne ville have en OES. Heldet var med dem og de er så heldige at 
de har fået en lille Alba også fra Beautiful Littledog.
Håber alle I heldige Old English sheepdog ejere nyder jeres hunde. 

Og nu forstår jeg hvorfor i alle siger, hvis man først har haft en OES, så altid 
OES. 
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NY DATO - OES Klubbens Special Show 2021

På grund af den usikre Corona-situation er det allerede nu besluttet at flytte 
den dobbelte Special udstilling. Ny dato er 

Dato: Lørdag den 5. juni 2021

Sted: Ryslinge Hallen på Fyn

Vi håber så, at forsamlingsloftet m.v. til den tid er løftet så meget, at 
udstillingen kan gennemføres uden for mange restriktioner.
Stedet vil stadig være i Ryslinge Hallen eller udendørs på fodboldbanen (Fyn).

Dommer Petra Márová kan desværre ikke komme. Lisa T. Nielsen er inviteret i 
stedet, og hun har bekræftet. Dommer Susanna Malacrida har også bekræftet, 
så dommerne er på plads.

Så snart der er nyt, vil vi sætte det på klubbens facebookside og på 
hjemmesiden.

Yderligere oplysninger om dagens program m.v. vil blive bragt i OES Bladet 
April.

Vi er kede af, at Covid-19 stadig spænder ben for vores arrangementer men 
håber, at vi snart kan være sammen igen.

Flyt allerede nu krydset i kalenderen til denne hyggelige forårsfest 
sommerfest.

Udstillingsudvalget.
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OES Klubbens ordinære generalforsamling

Søndag den 11. april 2021 kl. 13

Generalforsamlingen afholdes i 

Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg.

Det er bestyrelsens ambition at afvikle generalforsamlingen ved fysisk 
fremmøde såfremt dette på nogen måde kan lade sig gøre under hensyn til 
restriktioner og anbefalinger. Bestyrelsen undersøger muligheden (både 
praktisk og i forhold til vedtægterne) for at afvikle generalforsamlingen 
virtuelt. Ændringer vil blive meddelt på klubbens hjemmeside og på klubbens 
Facebookside.
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
Fire kandidater til bestyrelsesposter og suppleanter har henvendt sig til 
bestyrelsen indenfor tidsfristen. Der er ikke indkommet forslag til behandling 
under punkt 9.
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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Kandidater til bestyrelsen

Bestyrelsen er glade for at vi indenfor tidsfristen har modtaget fire kandidater 
til bestyrelsen til den kommende generalforsamling. De fire kandidater 
præsenterer sig her hver især med nogle få af deres egne ord. Rækkefølgen er 
alfabetisk efter efternavn.

Peder Bork

Mit navn er Peder Bork. Vi fik vores første OES i 1982. I dag er 
jeg den heldige ejer af to prægtige hunde – Merlot og Fleur.

Gennem alle årene har jeg været meget glad for mine OESere. 
Det er hunden, som passer godt til familiens temperament. 
Legesyg, doven, ivrig og ikke mindst meget trofast.

Glæden ved medlemskabet af OES klubben har og er en kilde til inspiration. 
Både for de, som er dedikeret til at udstille sine hunde. Men også til os, der har 
dem udelukkende som familiehunde.
De mange ture i den danske natur med ligesindede mennesker og deres OESere 
har altid været et must. Men også OES bladet giver mange gode og nyttige 
oplysninger. Og man kan altid være sikker på, at ringer man til andre 
medlemmer med spørgsmål, bliver man altid modtaget vel.

Det er derfor vigtigt, at vi alle bakker op om klubben, så den kan bestå mange år 
frem!
Som eventuel kommende medlem af bestyrelsen, vil jeg arbejde for 
sammenhold, og bestræbe mig for en god tone i klubben. Vi mennesker er alle 
forskellige, – ligesom vores hunde – og vi skal arbejde for, at alle kan komme til 
orde og respekteres for deres holdninger og synspunkter. Vi er alle ejere af 
hunde, som fortjener og har krav på et godt hundeliv. Kan vi give dem det, 
bliver vi rigeligt tilbagebetalt.

Med et godt sammenhold og med fælles fodslag kan vi bære opgaven. Sammen 
kan vi løfte klubben til gavn for både hunde og mennesker.
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Tanja Petersen

Mit navn er Tanja Petersen og jeg er den heldige ejer af 
Danish Delight Ypsilon, her hedder han Thor. Han fylder 5 år 
til sommer, han er vores første OES, men absolut ikke den 
sidste. 

Egenskaberne for denne race, passer perfekt i vores familie, 
både fuld fart frem, men også hygge i sofaen og sidst men 

ikke mindst, deres fantastiske sind, stor men kærlig.

Jeg er gift med Thomas, som arbejder i Sønderborg Boligforening, som tømrer. 
Vi har 2 børn, Thue som er 14 år og Tessa som er 20 år, hun er i skrivende 
stund, ved at flytte hjemmefra. 

Fritiden sammen med Thor, hvor vi ser frem til, den ugentlige fitness-balance 
træning. Vi er også blevet ”bidt” af udstillingsverdenen, jeg er desværre ikke i 
besidelse af ”vinder genet”, men vi kan rigtig godt lide, den sociale del af denne 
verden. Og til sidst, jeg er vild med alt det pels pleje.

Når jeg ikke er hjemme, arbejder jeg som teamleder i laboratoriet hos Hydro 
Extrusion i Tønder, hvor jeg lige har haft 10 års jubilæum.

Jeg har ligeledes haft en 4 års periode fra 2013-17, i den lokale håndboldklubs 
bestyrelse, som sekretær.
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Peder Hvidkjær Pedersen

44 år
Bor i Krogsbølle ved Otterup 
Gift med Rikke 
Har to drenge Mikkel 19 år Kasper 17 år
Hunde far til Albe 6mdr
Arbejder på gartneriet Thoruplund som salgskordinator.

Kim Petersen

Har haft sheepdog  siden 2009 og elsker racen. Caj vores 
nuværende er fra Lisa og Birgitte, bambam vores første var 
fra jolly bears. Synes det ville være synd hvis ikke klubben 
kan køre videre og vil meget gerne være med til at gøre det i 
det omfang jeg nu kan......
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Mindepokal for 
Lis Thorup Hansen, Kennel Jollybear

Indstiftet januar 2021 af Malene Lousie Thorup Pedersen 
og Hans Ove Pedersen

Lis Thorup Hansen var bevidst om, at en smuk Old English burde udstilles og 
skulle gå på hvalpehold og derfor skulle kunne andet end at se smuk og vigtig 
ud. 
Derudover var hun overbevist om, at dem der arbejder videre med sin Old 
English gennem den vanskelig unghundeperiode til modenhed og som kunne 
noget med hunden, gerne lydighedsdressur, rallylydighed eller agility, ville få 
et gensidigt godt liv med hunden.
* Mindepokalen udsættes første gang året efter Lis' død 2021.
* Mindepokalen uddeles årligt til den hund der både udstiller og går til 

lydighedsdressur. Dernæst prioriteres en lydighedsklasse på lige fod med 
antal point på en udstilling.

* Pointberegningen er OES Klubbens officielle beregning af årets udstillings- 
og lydighedshund. Opnår flere hunde samme antal point, vinder den med de 
højeste point i lydighed. Opnår flere hunde samme antal point, vinder yngste 
hund og fortsat er medlem af OES Klubben i Danmark 

* Mindepokalen overrækkes ved den årlige generalforsamling første gang år 
2022 for 2021 

* Mindepokalen må ikke tages ud af Danmark.
* Mindepokalen uddeles i alt 10 gange, hvorefter den vindes til ejendom af den 

ejer, der flest gange har modtaget mindepokalen. Ved lighed, vindes 
mindepokalen af den, der har modtaget mindepokalen med flest point i 
lydighed. 

* Mindepokalen skal ikke indgraveres.
* Med mindepokalen følger en mappe, hvor vinderen indsætter et billede og 

en beskrivelse af vinderhunden. Mappen er klubbens ejendom, og vil ved 
mindepokalens ophør blive overdraget til OES klubbens biblioteket.

* Old English Sheepdog Klubben til enhver tid siddende pokalbestyrer er 
forpligtet til at sørge for, at mindepokalen er til rådighed på det tidspunkt, 
hvor den skal uddeles. 
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Beretninger for 2020
Skriftlig beretning for OES Klubbens 2020

Af Bjarne Olsen

Året startede, som sædvanligt, med velbesøgte Nytårsture i 2020 ved Moesgård 
og Vallensbæk strand.
Den 11. marts blev en sort dag indenfor aktivitetsniveauet i Danmark. Stort set 
al aktivitet blev lukket ned. Jeg var således til stede i Det Kongelige Teater ved 
den sidste forestilling i næsten ½ år.
Hos os betød det, at generalforsamlingen den 28. marts 2020 blev udsat. 
Specialshow i Arnum blev aflyst,  ligesom DKK-udstillingerne i Vejen, Roskilde 
og Vejen blev aflyst. Lydighedsafdelingens arrangement i Lyngby blev også 
aflyst.

Der blev lempet lidt i løbet af sommeren
* I august måned blev der afholdt sommerudstilling i Nyborg i samarbejde 

med Shetlandsk Shepdog, og Bearded Collie og Collie. 
* Vi fastsatte ny dato for generalforsamling til den 27. september.
Imidlertid steg smittetrykket igen i Danmark, hvorfor vi blev nødt til at aflyse 
generalforsamlingen og udsatte den til generalforsamlingen for året 2020 i 
marts 2021.
Juleudstillingen i november blev aflyst efter vi havde forsøgt at få den flyttet til 
den store hal i Ejby. Desværre var denne hal blevet optaget af et 
børnearrangement.
Jeg kan oplyse, at Dansk Sejlunion havde et arrangement i Århus for ca. 50 
deltagere. Det omfattede bl.a. sejlads og teori. Det resulterede i, at ca. 30 sejlere 
blev smittede.
Ligeledes blev turene omkring jul aflyst af lokalrepræsentanterne, da de 
vurderede at deltager antallet ville overstige det maksimalt tilladte 
deltagerantal. 
Vi aflyste således en del arrangementer på grund af faren for smitte.
Alt i alt et kedeligt år for OES Klubben og Danmark.
Vi håber på en bedring i løbet af 2021, hvor vaccinen over tid skulle lette 
situationen.
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Beretning  fra Udstillingsudvalget

Dette års beretning er den korteste i mine godt 25 år i dette udvalg, ene og alene 
pga. årets 16 aflyste udstillinger ud af de 19 planlagte, og grundet Corona 
Virus.

Med kun 3 afholdte udstillinger i hele år 2020, kåredes der heller ikke nogle 
Årets Hunde. Alligevel lykkedes det for 4 hunde at blive belønnet med nye 
titler:

KLUBCHAMPION
Vegas aus den Rotmaintal ejet af Susanne Brix Aaby, opdrættet i Tyskland af 
Heike Bilsheim

DANSK CHAMPION
Shaggy Blue Bob’s Zelda ejet af DorteMarie & Torben Nielsen, opdrættet i 
Tyskland af A. Semmelroth

KLUB JUNIOR CHAMPION
Reata’s Xochimilco ejet af A. + K. Gaarde-Nielsen & A.Bentivenga, opdrættet i 
Croatien af A. + D. Javor
Kerjalee Lucy Locket ejet af Yrsa Hansen & herdis Thuesen, opdrættet i 
England af Pauline Mills

STORT TILLYKKE med de flotte titler

I det tidlige forår 2020 forlod Jan & Maria Jakobsen udstillingsudvalget, og 
umiddelbart efter årets sidste udstilling i Nyborg den 2.8 , meddelte jeg 
bestyrelsen, at min mission i udvalget var slut og 25 års sjovt – for det meste - 
arbejde tilendebragt. Udstillingssæsonen 2021 havde jeg naturligvis lavet 
køreklar og lige til at blive lanceret. Jeg havde ønsket, at trække mig fra 
formandsposten og udvalget tilbage i 2019, men blev siddende grundet 
udtrædelsen af 3 bestyrelsesmedlemmer tidligere på året. 
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Birthe Brolykke har efterfølgende overtaget formandsposten, og vil videreføre 
vores klubs fornuftige udstillingsarbejde inkl. økonomi, organisation og 
kommunikation med bravur, så pas godt på hende! Og jeg er jo lige her, skulle 
der blive brug for min knowhow eller andet

Beretning fra Pokaludvalget

Af Lisa Thielfoldt Nielsen

Ingen pokaler er blevet udleveret i 2020 og alle udsat til 2021

Et par nye pokaler har set dagens lys i 2020 og dem kan I glæde jer til at nyde i 
2021 hvor der vil blive konkurreret også om disse.
Det drejer sig om:
HARLEY’S TROPHY til Årets mest vindende OES i privat eje udsat af Susanne 
og Michael Brix Aab
ÅRETS HVALP genstiftet af Dorthe Madsen / Kennel My Beautiful
ÅRETS BABY   genstiftet af Maria Jakobsen / Kennel Beautiful Littledog

Hjertelig tak for de generøse trofæer, og må de bringe glæde og et smil på læben 
i mange hjem

Beretning PR Udland

Af Lisa Thielfoldt Nielsen

Hvert eneste år sender jeg til samtlige europæiske OES klubber det følgende års 
udstillingskalender med hovedvægten på vores to egne udstillinger: Specialen 
og Juleudstillingen. I takt med at flere og flere klubber skærer ned på 
udsendelse af klubblade, intensiveres E- blade samt hjemmeside og især FB 
Nyhedsbreve hvilket medfører en mere intensiv og direkte markedsføring af 
bl.a. vores to egne udstillinger.
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Den danske OES klubs image er meget højt og vellidt og betegnes overalt i 
Europa som et land værd at besøge. Lad os holde fast i dette image  og hver især 
optræde som ”ambassadører” for vores klub og vort land. Måske den 
allerbedste PR der findes. Ingen form for PR kunne for året 2020 have ændret 
alle de mange aflysninger.

Den finske OES Klub fejrede i år sit 50 års jubilæum og som blev gennemført 
med en udstilling den 26 september dog uden nogen festmiddag. OES Klubben 
i Danmark sendte en jubilæumsgave til klubben

Danish Delight i sneen, fanget af 
Lise Thielfoldt Nielsen
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Nyt derude fra

Af Lisa Thielfoldt Nielsen PR Udland

Selvom mange lande i Europa i årets første 
måned oplever en eller anden form for 
nedlukning, så har man da lov at være optimist 
og se fremad vel vidende, at intet varer evigt. Det 
skal nok blive godt igen og mens vi venter på 
dette, er det mig en udsøgt fornøjelse her at 
kunne præsentere, nogle af årets store planlagte 
europæiske udstillingsevents. Som altid står jeg til disposition med råd og 
vejledning skulle behovet melde sig.

EDS 2020 I Celje / Tjekkiet blev flyttet til 2021 i perioden 26 – 29 maj og 
samme sted. Den tjekkiske Kennel Klub tilbageholder stadig her i skrivende 
stund, tilmeldinger og dommerlister.

Michaela Hall
Dommer til 
EURO OES

Helen Cousins
Dommer til EURO OES
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Mindeord for Erik Overbye

Af Hans Ove Pedersen

Erik Overbye er stille sovet ind den 25. august 2020, fremgår det af en 
dødsannonce. Det er år siden vi sidst så Erik ved ringside ved Lp i Lyngby og 
han var inviteret som æresmedlem af klubben til Euroshow 2005.

I 1985 opnåede Erik Overbye sit første Lp Championat med sin trofaste OES 
Shepherd, Booganis Alexis. Med sin anden OES Djengo, Great Danish 
Ladykiller, opnåede han i 1990 endnu et DK LpCh med 3 1. præmier i klasse 3. I 
1996 opnåede samme hund at blive Elite LpCh, altså i den internationale 
Eliteklasse med en 1. præmie i Eliteklassen. Da der derefter skulle 3 1. præmier 
i Eliteklasse for at opnå titlen, drog Erik land og rige rundt med Djengo og 
opnåede ikke færre end 25. 1. præmier i klassen et par år senere. Erik Overby er 
derfor endnu den eneste , der med en OES har opnået EliteChampionatet og 
endog med mange 1. præmier, som er sjældent opnåeligt for nogen hund. Erik 
viste mig en gang, hvordan han med et hovednik kunne sende hunden i ud 
feltet 25 m fra startstedet, hvor den først var sendt ud. 

Erik Overbye blev på baggrund af sine præstationer for racen æresmedlem af 
klubben og bidrog ivrigt med den gode stemning for lydighedsdressur i mange 
år ved Lp for DKK og OES Klubben.
Erik Overbye har derved gjort meget for at vise, at en Old English ikke alene ser 
intelligent ud, men at den er dressurbar og gerne vil gøre sin fører tilpas og 
arbejde på højt plan. Et fremragende arbejde på racens vegne. 

Erik Overbye var i sit professionelle liv filmproducent, produktionsleder og 
fotograf ved mange danske lystspil-film i årene 1961 til 1981 med mange 
kendte skuespillere bl.a. Dirch Passer. 
Han efterlader sig datteren Camilla Overbye Roos og Casper Overbye.

Æret være Erik Overbye´s minde.
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Træning af hund

Af Hans Ove Pedersen

Jeg er så stolt og glad over december-nummerets forside hvor Henriette 
udfører fri ved fod med Saga. Tak for det. 
Hun kigger helt korrekt skråt ned til venstre og koncentrerer sig om at gå så 
stabilt som muligt. Jo mere stabilt hun går, jo nemmere er det for hunden at 
følge tæt. Hun kan i øjenkrogen fornemme om Saga følger med, og alligevel se 
hvor hun sætter det næste skridt. Saga er vildt koncentreret om førerens øjne 
som om hun ville sige: ”Hvor skal vi hen du”? Uanset hvor, hvordan og hvorhen 
hun drejer er hundens skulder hele tiden ved førerens venstre knæ. 

Det fik mig til at tænke på indlæring hos hund og instruktion af hundeførere. 
Hvad skal førerne gøre for at få hunden til at udføre dette? Hvordan har 
Henriette dog fået hunden til at gøre det? 

Jeg har engang hørt Henriette skæmte med at hundene er hjernevasket til det!? 
Det kan man ikke, men der kan ske en hensigtsmæssig indlæring der gør, at 
hundene gerne vil gøre føreren tilpas og følge. Hunden er også blevet rost når 
den har gjort fremskridt, og det husker den, og så gentager den gerne kunsten. 
Indlæringen bygger på instinkter, som hunden har klar til brug fra fødslen. 
Hunden er spontant interesseret i øvelserne og tvang er unødvendigt: 
(Rottweiler Klubbens motivationstræning fra 1970´erne Kjeld Holland m.fl.)

Det fik mig til at tænke på, at der findes beskrivelser om hensigtsmæssig 
indlæring hos hund af de grundlæggende øvelser: at følge, at komme og stå, sid 
og dæk. 
I sin tid var vi mange der arbejdede intens med hundene og samtidig 
instruerede andre hundeførere i disse øvelser. Vi vil gerne have det praktisk 
med hundene. I dag lærer vi hundene så meget andet også, og det er fint. Glem 
blot ikke de basale færdigheder der bruges i show og alle andre 
hundeaktiviteter. Måske med undtagelse af NoseWork der viser om 
hundeføreren kan ”læse” den tavse hund for at løse opgaven og finde den 
gemte færd.
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For få måneder siden trænede jeg sammen med en stor hund, der havde lært at 
gå baglæns op på forskellige forhindringer f.eks. et liggende bildæk. Da føreren 
bad den om at gå baglæns op på dækket med et kodeord, så jeg den store hund 
føle sig frem til forhindringen med det ene bagben uden at kigge sig tilbage. Og 
så steg den op og fik ros. 

OES Klubben begyndte uddannelsen i instruktørgerningen først i 1970´erne, 
hvor vi holdt møde med Collie og Shetlands Sheepdog Klubben, Puddel 
Klubben, Beagle og Basset Klubben, Leonberger Klubben m.fl. 
Jørn Aunfelt Gerda Kirk Andersen, Lis Steen Hansen og Erik Nielsen 
formulerede hensigtsmæssige indlæringsmetoder som anførtes i hvert sit 
lydighedsprogram, et for hver klub med mulige præmieringsmuligheder. 

Derefter blev der uddannet måske 100 instruktører i disse klubber for klasse 1, 
2 og 3. Flest i Collie Klubben, Pudel Klubben og Beagle Klubben. I OES Klubben 
har der vel været omkring 20 autoriserede instruktører. Uddannelsen 
begyndte med aspiranttjeneste på et hold, hvorefter man skulle bestå en 
skriftlig prøve med almene hundespørgsmål. Derefter en aspirantperiode på et 
hold og uddannelsen sluttede med en praktisk og mundtlig prøve i en klasse af 
gangen. Først derefter kunne man kvalificere sig til instruktion af hvalpe på 
hvalpeerfaringshold eller hvalpemotivationshold.   

I 1970´erne blev også gode råd til ”den gode hundefører” formet af Jørn 
Aunfelt, som stammede fra DCH i Hvidovre. De gode råd kan læses på en 
efterfølgende side i en rendyrket form fra Hundetrænere.dk. Det var inden 
DKK gik i gang med sine lydighedsprøver og uddannelse af instruktører.

Instruktørernes kvalitet har altid været genstand for observation. I dag hører vi 
til andre steders holdundervisning af specielt hvalpe, idet vi anbefaler at gå på 
hvalpehold med hvalpen. Fra sådanne hvalpekøbere får vi tilbagemeldinger om 
holdenes kvalitet. For det første er det vanskeligt at finde dem specielt i Jylland, 
og hvalpekøberne melder tilbage om erfaringerne. 
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For mange er samværstræning uden fri leg; det er ikke almindeligt, men vigtigt 
for de unge hunde. Nogle er nærmest holistiske med instruktørernes egne 
erfaringer indbygget. Der er meget med at gå på tæppe og stresse af; en noget 
akavet ting for en glad, kejtet og ivrigt hoppende OES-hvalp. Der skal aktion til 
fra førers side for at bevæge sig hundens opmærksomhed.  

En særlig fortælling knytter sig til en yngre kvindelig læge, der er kommet på 
hvalpehold og undrer sig over at hundene ikke må hilse på hinanden, men 
udfører mange forskellige øvelser. På et tidspunkt bliver hvalp og fører 
introduceret for en omvendt vaskebalje som hunden skal stå op på. Den unge 
kvinde kikkede på baljen og kunne ikke lige forestille sig hvad vaskebaljen 
bestilte der. Om hun havde hørt begrundelsen for øvelsen eller ej vides ikke, 
men hun holdt op på holdet og søgte et andet hold. 
På andre hold er det fortalt, at instruktøren kom hjem til hvalpens hjem, for 
gode råd i hjemmet. Kurset var meget dyrt og føreren følte ikke at det var noget 
han havde brug for, og holdt op på holdet. Det er grundlæggende for et senere 
succesfuldt hundeliv om starten begyndes på hensigtsmæssig måde. Et 
gemytligt sind hos hvalpen hjælper meget på situationen. 

En gang var vi mange der arbejdede med vores OES. 
Her Ritha, Ole, Erik, Henry og Hans Ove
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Den gode hundefører

Af Hundetræner.dk (via Hans Ove Pedersen)

Den gode hundefører

* ved, at gode resultater opnås ved tålmodighed, venlig bestemthed og 
konsekvent ageren i (sam)arbejdet med hunden.

* ved, at hundens højeste ønske er at gøre sin fører tilpas, og at det som regel er 
førerens skyld, hvis hunden gør noget forkert.

* ved, at al træning er nytteløs, hvis hunden ikke har respekt for og tillid til sin 
fører.

* ved, at hunden skal belønnes med venlig ros og eventuelt en belønning (klik/
godbid, klap, bold eller lign.), når den udfører en øvelse rigtigt. Udfører 
hunden ikke øvelsen, får den ingen belønning. 

* ved, at samme øvelse ikke må gentages for ofte, men at øvelserne skal 
varieres, for at hundens interesse kan fastholdes for ”legen”.

* ved, at kun korte præcise kommandoer giver resultat, og at lange 
forklaringer forvirrer hunden og forsinker dens forståelse.

* ved, at de bedste træningsresultater opnås når træningen tilrettelægges og 
gennemføres så hunden opfatter det som en leg. 

* ved, at et målrettet og veltilrettelagt træningsforløb, tilpasset hudens 
øjeblikkelige formåen, giver de bedste resultater.Ved, at det bedste en fører 
kan gøre for sin hund, er at være mere interessant end omgivelserne.  
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Mindeord for Johny Haaning Nielsen

Af Lisa Thielfoldt Nielsen

OES Klubbens mangeårige formand Johnny Haaning Nielsen døde den 18. 
januar 2020 i en alder af 70 år, og efterlader sig hustru Bendte, børnene Daniel 
og Diana samt børnebørn.

Johnny var formand i perioden 2000 - 2007 og huskes som værende en 
altomfavnende formand og som involverede sig i alle aspekter af klubbens 
aktiviteter, han kunne faktisk ikke lade være, og intet arrangement var for 
ham for lille eller for ubetydeligt. Det var OES’ en i centrum der var vigtigst. 

I årene mens Johnny var medlem af OES Klubben, nød han sine 3 OES’  Sasha, 
Becky og Ninja, hunde som især hans hustru og datter fremviste til UG på 
diverse udstillinger i ind og udland. Ninja , som var en omplaceringshund, 
fortsatte Johnny med at træne i diverse lydighedsklasser.

Johnny elskede også at skrive, nogle vil nok sige lidt for meget, elskede at lave 
PR for vores race via aviser og blade, de sociale medier og lokale foreninger, han 
fik sågar OES´ Sasja med i musicalen ”Annie” på Odense Teater. 

Johnny var en af primus motor kræfterne bag gennemførelsen af et 
dommerseminar hvortil han skrev et omfangsrigt kompendium og køreplan. 
Samme iver og omhu lagde Johnny i promoveringen af klubbens 
lokalrepræsentanter samt statistik over medlemsfordeling i landet. 

Når det årlige Euro Show løb af staben et eller andet sted i Europa, var Johnny 
top tuned med sit lille kamera, og forevigede i en lang årrække film + CD’ er til 
alles glæde og fornøjelse. Denne passion førte til at Johnny i 2009 fik overrakt 
Euro Oes Forummets ”Silver Pin Of Honor”. 
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Når der skulle festes og optrædes var Johnny altid med på ”den værste”, når det 
gjaldt udklædning. Johnny var et livstykke af en mand, en mand som nød livet, 
nød sin familie og sit arbejde i IT afd. hos SAS, nød at lytte til god musik samt at 
rejse, se og opleve verden, mennesker og de forskellige kulturer. Johnny havde 
også sine urokkelige politisk meninger og holdt sig ikke tilbage når 
diskutionerne gik højt over nettet.

Johnny havde mange mål og ønsker for vores klub, især ønsket at se en 
velfungerende OES Klub, havde høj prioritet, og jeg tror godt jeg kan sige, at 
Johnny lagde et godt fundament for det videre arbejde. Og i disse valgtider både 
internt og globalt, synes jeg at kunne høre en stemme oppefra sige til os alle: 
Lad os arbejde sammen for racens skyld  

TAK Johnny for det du var og alt det du gav os, og mon ikke din mission 
fortsætter der hvor du er lige nu. 
Æret være Johnny's minde
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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 

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

Koordinator
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
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
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 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
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.
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