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Redaktørens rubrik
Nu hvor vi er ved at nærme os sensommeren, håber jeg, at I alle har haft en
fantastisk sommer, sammen med jeres
hunde. Der har været vejr til os alle, med
alt fra fuld sol til skybrud og rigtig meget
midt imellem.

Vi har selv været en tur i det nordjyske på
campingferie, hvor hundene har hygget
sig med at bade i Vesterhavet og lege i
klitterne. Utallige gange blev vi stoppet
og hundene beundret – og 9 ud af 10 gange
spørger folk om hvordan hundene dog
kan holde varmen ud med al den pels.
Har du en sommerferie historie at fortælle om din hunds ferie – så skriv endelig.
Meget er sket siden sidste blad. Der er for
alvor kommet gang i aktiviteterne både
på lydigheds- og udstillingssiden samt
diverse hyggelige sammenkomster. Det
er dejligt at møde vennerne fra nær og
fjern igen, vi har vist alle virkelig savnet
klubbens arrangementer – så vi må håbe,
at alt nu og fremover vil normalisere sig.
Du kan i dette nyhedsbrev finde en masse
omkring diverse arrangementer. Der har
blandt andet været dobbelt klubudstilling
i Ryslinge, Lydighedsdag i Lyngby og
OES Festival i Hasmark.
Endelig blev Generalforsamlingen også
gennemført, den blev jo ikke afholdt i
2020 og blev også i 2021 udsat lidt. Referatet finder du også her i nyhedsbrevet.
Har du et forslag til en aktivitet i dit område, så tøv endelig ikke med at kontakte
en af lokalrepræsentanterne. Vi er meget
åbne for forslag.
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Af nyt kan jeg fortælle, at jeg har modtaget nogle rigtig fine OES tegninger som
fremover vil pryde bladet. De er tegnet af
Lars Thomsen.
Er der også en tegner gemt i dig, så modtager jeg rigtig gerne flere tegninger, der
kan gøre vores blad helt unikt.
Desværre er Middelalderfesten i Horsens
den 21. august også blevet aflyst i år. Vi
overvejer noget alternativt, som vi vil slå
på FB og hjemmesiden.
Med ønske om en dejlig sensommer til
Jer alle.
Anette
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Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2021
Sted: hos Bjarne Olsen
Deltagere: Bjarne Olsen (BO), Jan Jacobsen (JJ),
Poul Melbye (PM), Birthe Brolykke (BB)
Afbud: Malene Thorup Pedersen (MTP) p.gr.af sygdom

1. Tidligere referater underskrevet af de tilstedeværende. BO foreslog, og det blev
bestemt, at referater fremover underskrives elektronisk via PDF, når de er
godkendt af alle.
2. MTP har på mail fremsendt den nyeste udgave af drejebogen, revideret april
2018. Den kigges igennem af hver især, og tilrettes hvor det er nødvendigt.
BO har udarbejdet nye kørselsafregningsblanketter. BO sender blanketterne
til bestyrelsen, samt til PM til at lægge på klubbens hjemmeside, så den kan
udfyldes og printes derfra.
3. Ingen nye henvendelser fra medlemmer.
4. Generalforsamlingen drøftedes. Hele Corona-situationen er stadig meget
usikker. Muligheden for elektronisk afholdelse af generalforsamlingen
drøftedes meget nøje, men bestyrelsen vurderede, at det vil blive alt for
krævende af hensyn til medlemmerne. Forudsætningen for gennemførelse
elektronisk er, at hver enkelt person sidder hjemme med sin PC, og man skal
selv kunne få det til at fungere, hvilket kan være problematisk. Det blev derfor
besluttet at udsætte Generalforsamlingen.
Ny dato bestemtes til lørdag den 29. maj eller søndag den 30. maj. BO
kontakter dirigenten og Nyborg Idrætscenter for at ændre datoen
Vi afventer udmelding fra regeringen efter påske vedrørende forsamlingsloft og
afstandskrav. Hvis dette ikke lempes tilstrækkeligt, må vi finde et stort
konferencelokale andet sted i Nyborg. Det kan blive nødvendigt at afholde
generalforsamlingen uden hunde.
Meddelelse om ny dato samt tydeliggjort dagsorden for Generalforsamlingen
lægges på hjemmesiden og facebooksiden. Kopier af dagsordenen medbringes
til generalforsamlingen til uddeling.
På grund af de usikre Corona-tider vil det blive svært at fremlægge en

OES bladet nr. 4 / 2021

Side 5

Aktivitetsplan på generalforsamlingen. Hvad der kommer af arrangementer
lægges på hjemmesiden og facebook. Bestyrelsen vil støtte ekstra op om
aktiviteter efter indstilling.
Budgettet blev gennemgået. BB udleverede budgetter for Special Show og
Juleudstillingen.
5.

Nyt fra bestyrelsen
a. Nyt fra Formanden, opdatering af kommissorier
Kommissorium for Lokalrepræsentanter
Punkt 4. Økonomi (ny tekst)
Bestyrelsen kan yde tilskud til arrangementer.
Beløbet fastsættes af bestyrelsen efter indstilling.
Retningslinier for Facebook gruppen
Administrator udpeges af bestyrelsen.
Retningslinierne for Facebook gruppen sættes ind i kommissorierne.
Kommissorium for OES Bladet (Nyt)
Det nye kommissorium for Bladet blev gennemgået. Kun en enkelt rettelse
under punkt 6 Økonomi: ”Der udgives 6 årlige blade, som udkommer i
månederne februar, april, juni, august, oktober og december. ”
Den øvrige tekst i kommissoriet blev godkendt/vedtaget.
Fremover meldes det ud på Facebook, når Bladet er afleveret til PostNord.
b. Nyt fra Næstformanden, herunder udvalg.
Lokalrepræsentanter: Intet at berette.
PR/Aktivitet: Intet at berette.
Udstillingsudvalg: Vi håber, at forsamlingsloftet bliver hævet så meget, at
Special Showet den 5. juni kan gennemføres uden tilmeldingsrestriktioner.
De 2 PC’ere som bruges på udstillinger og til lydighedsprøver er ved at
være gamle og ustabile. Ada Bentivenga har undersøgt mulighederne for
nye, som kan fungere godt med DKK’s systemer. Lenovo Chromebook til
ca. kr. 2.500 er foreslået, og det besluttedes at indkøbe 2 stk. De gamle
beholdes indtil videre.
Lydighed og Agility: Intet at berette.

Side 6
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c. Nyt fra Kassereren.
Intet nyt.
d. Nyt fra Kommunikation
OES Bladet
Indlægget i Februar Bladet fra Metteline Jensen er fantastisk PR for vores race.
JJ kontakter hende for at høre om muligheden for at bringe indlægget i f.eks.
Autist foreningens blad eller lign. JJ meddelte, at han og Maria har 3 hvalpe
ude hos familier med børn med specielle behov/autister og lige har fået en 4.
henvendelse, vores race er fantastisk til disse børn.
Hjemmesiden
PM lægger alle beretninger, inkl. Beretningen fra Lokalrepræsentanterne op
på hjemmesiden snarest.
Opdatering vedr. udstillingsoversigt og udstillingsgebyrer for 2021 lægges på
hjemmesiden snarest.
e. Nyt fra sekretæren. Intet at berette
6.

Nyt fra DKK. Div. mails videresendt til berørte udvalg.

7.

Ledere i OES Bladet.
Det besluttedes ikke at have ledere fra bestyrelsesmedlemmer i Bladet.
Bestyrelsen kan til enhver tid skrive indlæg efter behov.

8.

Facebook gruppen.
Administrator skal have en opdateret medlemsliste fra kassereren for at
håndtere de mange medlemsanmodninger.
Retningslinierne for gruppen sættes ind i Klubbens Kommissorier for udvalg.

9.

Næste møde afventer myndighedernes udmeldinger, og kan afholdes med kort
varsel, evt. elektronisk.

10. Evt.
Intet at behandle.

Side 7
Referat fra Bestyrelsesmøde via Teams
fredag den 14. maj 2021, kl. 20.00
kl. 20.00
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Deltagere:
Bjarne Olsen, Malene Thorup Pedersen, Poul Melbye, Jan Jacobsen og Birthe Brolykke
1. Generalforsamling – status.
Idrætscentret’s store mødelokale kan, på grund af gældende afstandskrav, max. rumme
24 personer. Samtlige hoteller/konferencesteder i Nyborg har ingen ledige lokaler på
datoen.
Besked lægges på Facebook og Hjemmesiden, at medlemmer SKAL tilmelde sig af
hensyn til lokalets størrelse og traktementet.
Vi henstiller til, at kun én pr. husstand deltager.
Der skal bæres mundbind, når vi står op og går rundt.
Corona-pas skal fremvises ved ankomst.
Evt. nye meddelelser vedr. generalforsamlingen lægges straks på Hjemmesiden og
Facebook.
Dirigent bliver Lene Sørensen
2. Henvendelse fra medlemmer vedr. OES Bladet.
Mail fra Ada Bentivenga og mailkorrespondance mellem Hans Ove Pedersen og Bladets redaktør, Anette Englykke drøftedes.
Det er VIGTIGT at redaktøren ALTID sikrer sig, at der er rettigheder til ALT, der
bringes i Bladet, både tekst, billeder og tegninger.
Poul laver oplæg til svar til Ada, Hans Ove og Anette.
3. Aktiviteter
LP prøver blev afholdt i Nr. Alslev på Falster den 1. maj.
Klubudstilling og Special Show afholdes i Ryslinge på Fyn den 5. juni.
Store Lydighedsdag i Lyngby afholdes som vanligt sidste lørdag i juni, d.v.s. den 26.
juni.
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4. Bladet / Hjemmesiden.
Gyrithe Clasen stopper med at hjælpe med udsendelsen af Bladet til medlemmerne.
Den nye bestyrelse beslutter fremtidig procedure. Det er kassereren, som har medlemslisten.
Årsberetninger for Lokalrepræsentanterne og Sundhedsudvalget lægges på Hjemmesiden inden generalforsamlingen.
5. Kommissorier for udvalg
De tilrettede kommissorier for udvalg lægges på hjemmesiden.
6. Udstillingsudvalg
Efter planen hæves forsamlingsloftet til 100 den 21. maj, så dobbeltudstillingen i
Ryslinge kan gennemføres uden restriktioner vedr. antal personer. Dog skal der bæres
mundbind i ringen, med mindre man er undtaget. Der vil ikke blive offentlig adgang
til udstillingen.
Til Udstilling 1 om formiddagen er tilmeldt 24 + 1 nedklippet hunde.
Til Udstilling 2 om eftermiddagen er tilmeldt 20 + 1 nedklippet hunde.
Bestyrelsen besluttede, at Klubben betaler frokost til én person pr. tilmeldt hund
(frikadeller med kold kartoffelsalat til kr. 50,00 pr. portion). Det bliver meldt ud i PM,
som udsendes ca. 2 uger før udstillingen. Det er nødvendigt, at udstillerne tilmelder
sig, og kuponer vil blive udleveret ved ankomst.
En udstiller, som er ny bladmodtager og førstegangs udstiller, skal have et gebyr
refunderet. Birthe indhenter kontonr. og videresender til kasserer.
7. Æresmedlem
En samlet bestyrelse besluttede at indstille Gyrithe Clasen til æresmedlem i OES
Klubben. Indstillingen skal fremlægges til afstemning på generalforsamlingen.
8. Næste møde
Næste møde afholdes i Nyborg den 29. maj 2021 kl. 11.00.
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Referat
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af OES Klubbens
Genealforsamling 2021, lørdag den 29. maj
i Nyuborg.
Som følge af COVID19 situation, har generalforsamlingen været udskudt flere gange.
Bestyrelsen har fundet, at afholdelsen af generalforsamlingen virtuelt kunne være
forbundet med store vanskeligheder og derfor blev generalforsamlingen først afholdt
29. maj 2021.
Inden generalforsamlingen tjekkede Birgitte Schjøth, at alle tilstedeværende havde
enten negativ Corona test eller var helt eller delvist vaccineret.
Dagsorden Generalforsamling
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
		
1. Beretning 2019
		2.Beretning 2020
7.
Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020 til
godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed
		1.Regnskab 2019
		2.Regnskab 2020
8.
Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år –
Der kan ikke foretages afstemninger under dette 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
1.
Uændret
12.
Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
13.
Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
14.
Eventuelt
Ad 1:
Bestyrelsen foreslog Lene Sørensen fra DKK’s dirigentliste, som dirigent. Lene Sørensen blev valgt uden modkandidater.
Ad2:
Som referent valgtes Charlotte Uhrback uden modkandidater.

Side 10
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Ad3:
Dirigenten konstaterede indvarslingen var sket i henhold til vedtægterne. Normalt ske
indvarsling i februar og afholdelse af generalforsamlingen finder sted i april. Det har
ikke været muligt i år pga. COVID19. Generalforsamlingen blev varslet 29/3, og dermed minimum 6 uger inden afholdelse, hvilket er i overensstemmelse med retningslinjerne. Der var ingen bemærkninger til hverken indvarsling eller generalforsamlings
lovlighed, hvorfor dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og
afholdt.
Ad 4:
Der var 18 stemmeberettigede deltagere og ingen uvedkommende.
Ad 5:
Som stemmetællere valgtes Bettina Mikkelsen og Susanne Brix Aaby.
Ad 6:
Årsberetning fra bestyrelse fra henholdsvis 2019 og 2020 samt beretninger fra de
forskellige udvalg har været tilgængelig på hjemmesiden og der var ingen yderligere
tilføjelser fra bestyrelsens side.
Ole Madsen gjorde opmærksom på at der mangler en beretning fra Lydighedsudvalget for 2020.
Dorthe Madsen gjorde opmærksom på at følgende beretninger også manglede:
OES-Biblioteket, Hjemmesiden & PR-indland.
Den nye bestyrelse vil sørge for at de manglende beretninger kommer på hjemmesiden hurtigst muligt.
MINDEORD:
Desværre er 5 af Old English Sheepdog klubbens medlemmer gået bort indenfor
de sidste 2 år. Bjarne Olesen sagde et par ord om hvert medlem og der blev holdt 1
minuts stilhed for at ære deres minde.
Fælles for alle bortgåede medlemmer var, at de havde haft stort engagement og indflydelse på Ole English Sheepdog klubben i Danmark. De vil alle blive savnet.
De 5 medlemmer er:
•
Karen Larsen
•
Birte Fromberg
•
Lis Thorup Hansen
•
Johnny Haaning Nielsen
•
Erik Overbye
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Ad 7:
Foreningens regnskab for 2019 og 2020 fremgår af klubbens hjemmeside men blev
kort gennemgået af formanden.
I 2019 var der et mindre underskud på 6.900 kr., mens der i 2020 var et overskud på
11.720 kr. hvilket primært skyldes mindre aktivitetsniveau grundet Corona.
Der blev spurgt ind til, at Lydighedsudvalget i 2020 havde haft et mindre underskud.
Det forklarede bestyrelsen med, at Lydighedsudvalget ikke har haft de sædvanlige
indtægter, men der har været udgifter til aflyste aktiviteter. Desuden var der på Lydighedsudvalgets aktivitet i Helsinge færre deltagere end normalt pga. Corona restriktioner. Generelt er mange af klubbens indtægter og overskud kommet fra Lydighedsprøverne og udstillingerne.
Ole Madsen og Niels Grønne kommenterede at der til arrangementer afholdt af Lydighedsudvalget primært deltager andre racer end Old English Sheepdogs og dermed
hvorvidt lydighed derfor skulle være en del af klubbens aktiviteter. Bestyrelsen opfordrede Ole og Niels til at kontakte den nye bestyrelse omkring dette. Ole og Niels bad
om at den nye bestyrelse drøfter emnet.
Der blev spurgt indtil hvorfor Nordkysten Revision ikke længere sponsere klubben.
Nordkysten Revision har i 2020 meddelt at de på nuværende tidspunkt ikke er interesseret i at sponsere klubben, men ønsker evt. at vende tilbage som sponsor på et senere
tidspunkt.
Bestyrelsen blev bedt om at redegøre for hvorfor man i 2020 valgte at skifte bankforbindelse fra Jyske Bank til Danske Bank. Bestyrelsen redegjorde for at de havde
valgt at skifte bank, da Jyske Bank havde indført negativ rente. Man skiftede derfor til
Danske Bank, som i mellemtiden også har indført negativ rente. En yderligere grund
var tegningsberettigelsen som indebar en større omkostning. Klubben er med i Danske
Banks foreningsafdeling og følger retningslinjerne herunder. Ole Madsen bemærkede
at det efter hans opfattelse var en større ting, der burde have været forelagt medlemmerne.
Regnskabet for 2019 og 2020 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Ad 8:
Bestyrelsen har i samarbejde med lokalrepræsentantkoordinatoren besluttet ikke at
lave en aktivitetsplan for 2021, da der hidtil har været mange restriktioner og ikke de
store muligheder for at gennemføre aktiviteter. Der ligger derfor endnu ikke en aktivitetsplan for 2021, men nu ser det ud til at Corona restriktionerne begynder at blive
ophævet, og at vi kan komme i gang med aktiviteter igen.
Alle forslag til kommende aktiviteter er meget velkommen.
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Ad 9:
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 10:
Kassereren gennemgik budgettet, som der ikke kunne stemmes om. Det er meget
svært at lave et budget for 2021 da ingen ved hvordan tingene udvikler sig med COVID19 og restriktioner i den forbindelse. Budgettet viser et underskud på 7.018 kr.
Niels Grønne kommenterede udgiften på budgettet på 5.700 kr. for leje af depotrum.
Tidligere har Hans-Ove Pedersen haft arkivet på sin privatadresse, men han har ikke
plads mere. Hvis nogle har plads til at opbevarer arkivet mv, kan de give besked til
bestyrelsen og så kan depotrummet opsiges med forholds kort varsel.
Ad 11:
Kontingentet for 2021 er uændret.
ÆRESMEDLEM:
Bestyrelsen ønskede at indstille Gyrithe Clasen (Rithe) til æresmedlem af OES-klubben. Det er første gang en bestyrelse i OES-klubben har tildelt titlen til et medlem pga.
personen indsats omkring det administrative arbejde. Rithe har siddet i bestyrelsen i
21 år – hvor hun bl.a. har varetaget hvervet som kasserer. Rithe blev meget glad og
rørt over dette, men ønsker ikke at være æresmedlem. Dette har bestyrelsen taget til
efterretning.
ÅRETS MEDLEM:
Lisa Thielfeldt Nielsen blev tildelt titlen som årets medlem grundet hendes altid positive sind og sit fantastiske smittende humør samt store engagement i klubben. Da Lisa
ikke var med på generalforsamlingen, vil den blive udleveret på specialudstillingen
den 5/6.
Ad 12:
Der er afleveret 40 stemmesedler hvoraf de 37 er godkendte stemmesedler mens 3
stemmesedler er ugyldige.
Bjarne Olesen og Marlene Pedersen har valgt at udtræde af bestyrelsen, mens Poul
Melbye og Jan Jacobsen endnu har et år tilbage i bestyrelsen.
Blandt de øvrigt opstillede kandidater blev stemmefordelingen således:
•
Birthe Brolykke (43 stemmer) og er valgt til bestyrelsen med effekt fra 2020
•
Tanja Petersen (38 stemmer) og er valgt til bestyrelsen
•
Peder Bork (35 stemmer) og er valgt til bestyrelsen
•
Kim Sjøstrøm Petersen (12 stemmer) er valgt som 1. suppleant
•
Peder Pedersen (6 stemmer) er valgt som 2. suppleant
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Ad 13:
Som revisor genvalgtes Birgitte Schjøth. Ole Madsen meldte sig som revisor og Bjarne Olesen meldte sig som revisor suppleant. Alle er valgt for 1 år.
Ad 14:
Under punktet ”Eventuelt” var der flere medlemmer som ønskede at få ordet.
Anette Englykke som er nytiltrådt redaktør på OES-bladet gav udtryk for, at hun var
glad og stolt af sit hverv som redaktør og generelt havde fået mange positive tilbagemeldinger på det første blad. Dog var hun meget ked af at der havde været en uheldig
mailkorrespondance mellem hende og Hans-Ove Pedersen omkring rettigheder og
brug af vignetter (små-tegninger) i bladet. Hans-Ove Pedersen har ophavsretten til
vignetterne og derfor bestemmer han også hvor og hvem der må bruge dem. Hans-Ove
ønsker ikke at de bliver brugt i bladet.
Bjarne beklagede meget det skete på bestyrelsens vegne og slog fast at Anette som
redaktør ikke er ansvarlig for indholdet i bladet og herunder indlæg fra bl.a.. udstillingsudvalget. Det er formanden, der er ansvarshavende redaktør.
Ole Madsen spurgt hvorfor de nye medlemmer som er blevet valgt ind i bestyrelsen,
ikke var til stede på generalforsamlingen. Bestyrelsen kunne fortælle at det skyldtes
dels sygdom, hospitalsindlæggelse samt arbejdsrelaterede forhindringer.
Birgitte Schjøth kommenterede at det har været svært at få nye medlemmer ind i klubben, og bad bestyrelsen om at lave en procedure for hvordan man tager imod og byder
velkommen til nye medlemmer. Bestyrelsen tog dette til efterretning.
Dorthe Madsen kom med et forslag om at bestyrelsen ikke kan blokere for medlemmer på facebook. Bestyrelsen forklarede at facebooke ikke er oprettet som en facebook side men en facebook gruppe, hvilket betyder at hvert enkelt medlem i gruppen
kan blokere for andre medlemmer, som de af en eller anden grund ikke ønsker at se
indlæg fra. Det er det enkeltes medlems valg og ikke noget bestyrelsen kan forhindre.
Da der ikke var flere punkter under ”Eventuelt” uddelte Birthe Brolykke en gave til
Bjarne og Malene som tak for deres store indsat og arbejde i bestyrelsen.
Derefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og efter generalforsamlingens afslutning uddelte Birthe
Brolykke pokaler.
Signeret 10. juni 2021
Charlotte Uhrback (Referent)
Lene Sørensen (Dirigent)

Side 14

OES bladet nr. 4 / 2021

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 9. juni 2021
via Teams.

Deltagere:
Poul Melbye, Jan Jacobsen, Birthe Brolykke, Peder Bork, Tanja Petersen.
1. Konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand:
Birthe Brolykke
Næstformand: Jan Jacobsen
Sekretær:
Tanja Petersen
Kassere:
Poul Melbye
Bestyrelsesmedlem: Peder Bork
2. Forløbig opfølgning på generalforsamlingen:
Referatet fra generalforsamlingen, er løst gennemgået. De forskellige punkter og
spørgsmål gemmengåes og drøftes på fysisk bestyrelsesmøde senere.
3. Evt.:
Drejebog/plan for bestyrelsens arbejde, tages op på fysisk bestyrelsesmøde.
Fremtidig pakning og forsendelse af bladet er drøftet. Det besluttes at Maria og Tanja
tager denne opgave.
Særskilte specielle mailadresser til formanden m.fl. flyttes til de nye poster. Der er
tekniske problemer i øjeblikket, dette forsøges at blive løst hurtigst muligt.
4. Fremtidige møder:
Fysisk bestyrelsesmøde er aftalt til den 15. august.
Jan har flyttekasser med klubmateriale, som skal i depotrummet, så alt er samlet.
Mødet afholdes hos Poul på Sjælland, hvis vi samtidig kan komme i depotet.
Ellers et sted på Fyn, Birthe undersøger forskellige muligheder på Fyn og undersøger
også, hvordan vi kommer i depotrummet.
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Store lydighedsdag
sidste lørdag i juni 2021 i Lyngby

* Af Hans Ove Pedersen

Der var rigtig mange hunde tilmeldt og
den stod på både lydighedsprøver, Rally
lydighed og Nose Work. Vidste I i øvrigt,
at man kan give rabat til medlemmer i
Nose Work? Heller ikke jeg, men det kan
organisationen altså. Borgmester Sophia
Osmani ville gerne byde alle velkommen
til Lyngby og glædede sig over, at der var
nogen der arbejdede med at gøre hundene
lydige, så de ikke var til gene for andre
borgere i vores samfund. Alle stod med
corona-afstand og der var sat håndsprit på
Lyngby Idrætsby rummede den dag
bordene til en morgenforfriskning.
tidligere formænd, kasserer og bestyrelsesmedlemmer der hjalp til med at få det
hele til at fungere, hver med sin hundesportsgren. Blandt deltagerne var medlemmer med OES og tidligere medlemmer
nu med andre hunderacer, men snakken
gik om gamle dage. Også alle dommerne
var gengangere og de havde alle glædet
sig til dagen i Lyngby. Venner og bekendt
hjalp til med alt fra el-kabler til at serverer
eftermiddagskaffen. Vi var i øvrigt 21 til
frokost i et særligt lokale og vi sad med
stor afstand mellem hinanden.
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Træerne i den såkaldte badepark viste sig at være svalende for hunde og menneskene
i sommervarmen der var ret så påtrængende. Det gik nok ud over et par præstationer, for selve prøvearealet lå i det fri for det meste i sol. Tidligere OES-pige Pernille
(tidligere Leth-Nissen) stod pludselig der, ikke længere med OES, men med en brun
labrador. Vi snakkede meget om gamle dage (herom senere).
Nose Work teamet viste sig at være hurtigt færdig og hyggede sig i skyggen efter
prøven. Fotoet fra tribunebagsiden viser team-manager i midten højest, hjælpere og
sekretær ved siden og dommerne i knæ i bunden af billedet. Et stærkt team, der erklærede sig parat til næste års strabadser.
Trætte efter en varm og lang dag vendte vi hjem til depotet med grejet til prøverne.
Trætte men mætte af gode lydighedsoplevelser.
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OES Festival i Hasmark

* Fortalt af Lene Thygaard

For 23. gang har der været afholdt OES
weekend. I år gik turen til Hasmark
Strand Camping, hvor vi indtog det
meste af hytteområdet og nogle af de
omkringliggende campingmatrikler.
Endelig blev det muligt at forsamles
igen, og arrangementet kunne gennemføres som planlagt. Det var dejligt, at
opleve så stor tilslutning til arrangementet. Hunde og deres familier fandt
hurtigt sammen i hyggeligt fællesskab.
Fredag eftermiddag var der løbende
indtjekning, Dorthe stod klar til at modtage de mange deltagere og vise tilrette.
På pladsen var der opstillede et stort
fælles telt, hvor vi kunne samles til de
fælles måltider, hygge og samvær.
Lørdag gik turen til Bogense, hvor Jette
Møller stod i spidsen for at guide os
gennem Bogenses historiske højdepunkter, vejret viste sig fra den bedste
side og vi kunne nyde udsigten over
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Kattegat til Æbelø, var forbi byens kirke,
hvor kirken vender den forkerte vej og har
et fint klokkespil. Et lille stop ved Manneken Pis, som i dagens anledning var iklædt
rød-hvid fodbolddragt.
Turen var en markering af klubbens nationale dage. Som altid vagte det opsigt når
vi kommer med så mange OES’ er, vi var
naturligvis klar til at besvare spørgsmål om
racen og til foto.
Den lune sommerdag gav en naturlig tørst,
som både hunde og mennesker fik slukket ved fortovsserveringen på Bogense
Hotel. Der var også plads til at nyde is ved
havnen.
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Lørdag eftermiddag var der lagt op til konkurrence, Dorthe og Anette havde sørget for,
at udfordre os til et orienteringsløb, med mange gode spørgsmål på tid. For dem som
gerne ville have mere konkurrence, blev der arrangeret kongespil. OES ejere er meget
entusiastiske når det gælder om at vinde. Det fortog sig en smule da nationalsangen
tonede ud på det opstillede tv. De fleste ville ikke gå glip af Danmarks kamp mod
Wales og de mange mål gav jubel genlyd på hele pladsen.
Lørdag sluttede med grill af medbragt kød og fælles salatbord og masser af hygge og
naturligvis var der præmier til dem, som havde klaret konkurrencen bedst.
Søndagen stod på oprydning og rengøring, og vi kunne sætte punktum for en dejlig
weekend omkring en fælles interesse, nemlig vores skønne hunde.
Vi ser frem til 2022 og håber på endnu et år med god tilslutning.
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* ekstra info af Anette Englykke
Deltager på årets Festival:
Peder, med Merlot, Fleur, datter og børnebørn
Tonni, med børnebørn
Erik og Sonja med Chip
Bettina og Ivan med Hercules, Lillebjørn
Marianne og Jan med Geisha
Marianne og Robert med Ella
Karin og Otto med Ozzy
Birgit og Franz med Tilde
Anette og Niels med Zea, Zalza, Zweetie,
Inge med Ida, My
Jette (guide) med Ziva
Dorthe og Ole med Tessa, Amanda, Bertha
Lene og Claus med Cille
Vif og Jan med Balou, Daisy, Coco
Susanne og Michael med Charlie, Chess
Lotte og Hans med Charlie
Susanne, Smilla
Besøgende på den nationale gåtur i Bogense:
Rikke og Peder med Alba
Metteline, med Alfred
I alt mødtes 29 hunde 41 mennesker på denne
fantastiske Festival.
Dorthe og jeg håber på lige så stor tilmelding
til næste år :-)
Næste år afholdes festivallen weekenden fra 10. til 12. juni et hemmeligt sted på Fyn
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OES Klubbens
Sommerudstilling og Special Show

* Tekst Birthe Brolykke

Efter aflysninger på stribe var det virkelig dejligt, at vi endelig kunne gennemføre en
udstilling, nemlig vores Sommerklubshow og Special Show i Ryslinge på Fyn den 5.
juni 2021.
Det blev en dejlig dag med sol og varme, og vi håber, at alle hyggede sig og nød, at vi
endelig kunne samles igen.
Nedenfor bringer vi lidt resultater fra dagen. Udførlige resultater og kritikker kan ses
på hundeweb.dk
Sommerudstilling - Dommer Jesper Ravn
Bedste Hvalp
Pennylane Moonshine Baby, ejer Inger Østergaard
Bedste Junior Han
1. My Beautiful Come Together, ejer Hans Kjærgaard Ny Klub Junior Champion
2. Danish Delight All Over The World, ejer Susanne Brix Aaby
Bedste Han
1. CH Grizzly Dream Dancing In The Dark, ejer Vif Videler
2. Reata’s Xochimilco, ejer Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga, Kaj Gaarde-Nielsen
Ny Dansk Champion
3. My Beautiful Come Together, ejer Hans Kjærgaard
4. CH Vegas aus dem Rotmaintal, ejer Susanne Brix Aaby
Bedste Junior Tæve
1. Danish Delight Again A New Beginning, ejer Vif Videler Ny Klub Junior Champion
2. Jolly Bears My Last Princess, ejer Sabrina Sauer, Malene Thorup Pedersen
3. Old Sheeptorps Call Me Grizzlydream, ejer Anette Englykke, Niels Grønne
4. Old Sheeptorps Cauliflower, ejer Susanne Meineche
Bedste Tæve
1. Danish Delight Again A New Beginning, ejer Vif Videler
2. Stairway To Heaven Paris By Night, ejer Birthe Brolykke
3. CH Grizzly Dream Count On Me, ejer Anette Englykke
4. CH Grizzly Dream Blaze of Glory, ejer Anette Englykke
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Bedste Veteran
1. CH Grizzly Dream Blaze Of Glory
2. CH Enchant Donna Bella, ejer Henriette Trimarchi
BIR (Bedst I Racen)
Danish Delight Again A New Beginning
BIM (Bedst I modsat køn)
CH Grizzly Dream Dancing In The Dark
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Special Show - Dommer Lisa Thielfoldt Nielsen
Bedste Hvalp
Pennylane Moonshine Baby, ejer Inger Østergaard
Bedste Junior Han
KLBJCH My Beautiful Come Together, ejer Hans Kjærgaard
Bedste Han
1. CH Grizzly Dream Dancing In The Dark, ejer Vif Videler
2. CH Jolly Bears Keep Laughing, ejer Lis Thorup Hansen, Malene Thorup Pedersen
3. KLBJCH My Beautiful Come Together, ejer Hans Kjærgaard
4. CH Vegas aus dem Rotmaintal, ejer Susanne Brix Aaby
Bedste Junior Tæve
1. Old Sheeptorps Call Me Grizzlydream, ejer Anette Englykke, Niels Grønne
Ny Klub Junior Champion
2. My Beautiful Cecilia, ejer Marianne Jessen, Robert Jessen
3. My Beautiful Call Me Maybe, ejer Franz Laczko, Birgit Tønning Laczko
4. Jolly Bears My Last Princess, ejer Sabrina Sauer, Malene Thorup Pedersen
Bedste Tæve
1. CH Sound Solution Just A Saga, ejer Henriete Trimarchi
2. Stairway To Heaven Paris By Night, ejer Birthe Brolykke
3. CH My Beautiful Butterfly Kisses, ejer Dorthe Madsen
4. CH Enchant Donna Bella, ejer Henriette Trimarchi
Bedste Veteran
1. CH Enchant Donna Bella, ejer Henriette Trimarchi
2. CH Grizzly Dream Blaze Of Glory, ejer Anette Englykke
BIR (Bedst I Racen)
CH Sound Solution Just A Saga, ejer Henriette Trimarchi
BIM (Bedst I modsat køn)
CH Grizzly Dream Dancing In The Dark, ejer Vif Videler
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Pokaler uddelt på Special Show
Old English Sheepdog Klubbens Vandrepræmie til BIR gik til CH Sound Solution Just
A Saga
Jolly Bears Vandrepræmie til BIR gik til CH Sound Solution Just A Saga
Old English Sheepdog Klubbens Vandrepræmie til BIM gik til CH Grizzly Dream
Dancing In The Dark
Toves Mindepokal til Bedst Istandgjorte OES gik til Susanne Brix Aaby
Old English Sheepdog Klubbens Vandrepokal til Bedste Handler gik til Sabrina Sauer
Vegas’ Vandrepræmie til Bedste privatejede og privathandlede OES gik til CH Grizzly
Dream Dancing In The Dark
Anette Englykke modtog Old English Sheepdog Klubbens udløbne Vandrepokal til
Bedste Handler til ejendom.
Stort tak til alle sponsorer for præmier og rosetter.
Stort tak til Rikke Andersen for fotos fra Sommerudstillingen og til Claus Gaarde-Nielsen for fotos fra Special Show.
Udstillingsudvalget ønsker alle hjertelig tillykke med resultaterne.
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En regnfuld udstillings dag i Brørup

*Anette Englykke

Den 31. juli havde DKK kreds 4 inviteret til udstilling - Det blev en noget våd affære.
Trods vejret kom der tilskurer, og blandt dem var Henrik Clausen, som tog alle disse
dejlige billeder - og mange flere. Det fulde album har Henrik lagt ind på klubbens FB
side.
Tusinde tak for det fantastiske initiativ :-)
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Nyt fra Udstillingsudvalget

* Birthe Brolykke

OES Klubbens egne udstillinger i 2022
OES Klubbens Special Show og Juleudstilling i 2022 er nu fastlagt.
Special Show bliver afholdt søndag den 26. juni 2022 på Lyngby Stadions dejlige,
skyggefulde område. Som dommer har vi inviteret Susanna Malacrida, Italien. Susanna Malacrida skulle have dømt på dette års Special Show, men på grund af Covid-19
måtte hun melde afbud. Vi håber, at 2022 bliver et normalt udstillingsår uden ændringer og aflysninger.
Juleudstillingen bliver afholdt lørdag den 26. november 2022 i Ryslinge Hallen på
Fyn. Som dommer har vi inviteret Rikke Andersen. Rikke var elev på dette års sommerudstilling, og mangler at gå aspirant, men vi er sikre på, at Rikke nok skal nå at
blive autoriseret i tide til udstillingen.
Invitationer og nærmere oplysninger om udstillingerne vil senere blive bragt i OES
Bladet.
Mange hilsner og på gensyn fra Udstillingsudvalget.
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En Lydighedshistorie

* Af Hans Ove Pedersen

Pernille Them Poulsen/Leth Nissen, havde åbenbart tilmeldt sig i Rally Lydighed i
begynderklassen i Lyngby den 26. juni 2021 og på et tidspunkt møder jeg hende og
kan godt genkende hende – ”Pernille, det er længe siden”. Hun havde lokket hendes
hvalpetræner af hendes Labrador og andre fra kurset til Lyngby Stadion, for der havde
Pernille været for mange år siden og hun anbefalede det. Hun havde en gang OES,
men havde i dag skiftet, efter strabadser, børn og flytning var pelsen en hindring. Hendes mand havde valgt hendes nuværende hund.
Pernilles historie er den, at hun var lykkelig lydighedsdeltager med OES på Sjælland
i 1990´erne - 2000 og kørte ofte til Sorgenfri hvor hun trænede i klubben. Hun viser
mig lidt forlegent et fad indgraveret med vindere af Old English 1985 - 2000 var blevet den bedste i klasse 1 til Landskonkurrencen i DSS. På fadet står følgende hundenavne: 1985 Pascal, 1986 Dina, 1987 Baloo, 1988 Baloo, 1989 Djengo, 1990 Nicklas, 1991 Micha, 1992 Oliver, 1993 Laysa, 1994 Ninja, 1995 Buff, 1996 Buff, 2000
Madsen og så skulle Pernille have indgraveret for landskonkurrencen i 2004. Se fotoet
af Vandrepokalen til klubbens bedste i klasse 1, alt skrevet ned og arrangeret af Bente
Sindhøj. Se fotoet af Pernille med OES og fadet på fotoet. Jeg kan ikke huske hvem de
nævnte hunde, dog kan nævnes Erik Overbye, Carl L. Crone, Flemming Klausen og
Bjarne S. Olsen.
Nu bor Pernille på Fyn, efter at have boet nogle år i Jylland. Hun ligner sig selv og den
lækre Labrador kigger op på hende med hengivne øjne, som om den ville sige: ”Hvad
og hvor skal vi hen af du” Et vidunderligt opmærksomt blik, men Pernille savner den
røde tunge ud af munden, glæde som hun husker fra OES.
Til Malene forærede hun en særlig ulden OES vest med det glade rygmærke. Jeg tænker den kan blive en præmie til en ung hundefører. Vandrefadet må forblive en brik af
klubbens lydighedshistorie, for der afholdes ikke længere landskonkurrence i DSS, det
hedder nu Hundetrænere.dk og der træner vi nu.
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Klubbens Foto-konkurrence
Gør som Ivan her - og tag et godt billede af din vidunderlige hund
Husk at Klubben honorere det bedste skud om det er nyt eller gammelt billede.
Her er et lille udpluk af billeder jeg har modget indtil videre

Diva - Foto Ann Catrin Uppfeldt

Zoffy - Foto Christian Holst

Cleo - Foto Ann Catrin Uppfeldt

Saga - Foto Lisa T Nielsen

Lisa T Nielsen
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Ny Parring

Far: DK08606/2014
Beautiful Littledog Alphas
HD: B
Fri for arvelig katarakt og PRA
Mor: DK11037/2017
Danish Delight Zummertime Blues
HD: A
Fri for arvelig katarakt og PRA
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Fødsel forventes midt i august
Kennel Dari Tamba’s
Annette Skånstrøm
Ingridsvej 74B, Lind
7400 Herning
Tlf.: 28205527
a.skanstrom@hotmail.com

For Oktober nummeret - den 1. September
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Velkommen til Juleshow i Ejby
Inden vi får set os om, er sommeren forbi, og det er tid at tænke på OES Klubbens
juleudstilling. Og vi krydser fingre for, at vi kan gennemføre i år. Vi tager naturligvis
forbehold for eventuelle nye Covid-19 restriktioner, men håber at juleudstillingen i år
kan gennemføres uden restriktioner.
Dato:
Lørdag den 27. november 2021
Sted:		
Ejby Hallen ved Lille Skensved
Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2021
Som dommer i år er inviteret Suzanne Adcock fra England.
Der kan på hundeweb.dk tilmeldes i følgende klasser: Baby, Hvalp, Junior, Mellem,
Åben, Champion og Veteran, samt Parklasse, Opdræts- og Avlsklasse og Juniorhandling.
Derudover kan der tilmeldes i følgende uofficielle klasser: Barn & Hund (2-10 år) 50
kr., og Nedklippet klasse 150 kr. Tilmelding til disse uofficielle klasser skal ske direkte
pr. mail til Ada Bentivenga. Tilmeldingsfristen her er også den 30. oktober, gebyret
indbetales til OES Klubbens bankkonto.
Gæstehunde er velkomne og gratis. Husk blot at medbringe vaccinationspapirer.
Hvis du har lyst til at donere en præmie eller en Lotto gave, tager vi gerne imod med
kyshånd. Giv blot besked til Maria.
Program for dagen og yderligere oplysninger vil blive bragt i Oktober Bladet samt på
klubbens hjemmeside og i facebook gruppen.
Hjertelig velkommen til OES Klubbens Juleshow 2021 i Ejby.
Old English Sheepdog Klubben i
Danmark
Udstillingsudvalget
Birthe Brolykke - Ada Bentivenga
- Maria og Jan Jacobsen

Den skønne tegning er lavet af
Anne Iris Jenssveen
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Nyt fra Lydighedsafdelingen

*Af Hans Ove Pedersen

Jeg har følgende oplysninger om kommende arrangementer i lydighed og agilityudvalget, Hundetrænere.dk
- Lp i Helsinge den 8. august 2021.
- Lp i Lind ved Herning lørdag den 4. september 2021.
- Lp i Nr. Alslev på Lolland lørdag den 7. maj 2022.
- Lp, Rally Lydighed og Nose Work i Lyngby den 25. juni 2022.

Odin I spring - Foto af Karethe Jakobesen

Vær med til at gøre dit klubblad ekstra sjovt.
Send nogle at dine pletskud
til mig, og vær med til at
skabe en god stemning i bladet.
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Kennel Annoncer

Danish Delight

Birgitte Schjøth
Firkløvervej 2, Ejby,
4623 Lille Skensved
Tlf. 28445258
birgitte@danish-delight.dk

Denne rubrik kan blive
din
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Bestyrelse
Formand,
Ansvarshavende
Redaktør, Dataansvarlig
Birthe Brolykke
Tlf.: 5444 7343/5211 7012
shagarag@post4.tele.dk
formand@oesidk.dk

Næstformand
Jan Jacobsen
Sildal 40, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 6010 6568/2338 7401
arnumvvs.jan@gmail.com

Kasserer,
ansvarlig for
kommunikation
Poul Melbye
Folehavevej 7
2970 Hørsholm
Tlf.: 2012 8585
faemae61@gmail.com

Sekretær
Tanja Oberg Petersen
Tønder Landevej 12
6240 Løgumkloster
Tlf.: 6185 2319
Tanja.Petersen@hydro.com

Bestyrelsesmedlem
Peder Bork
Bøggildsvej 11, Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf.: 6120 2820
vin@vineriet.dk
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Lokalrepræsentanter
Nordjylland

Anni Pedersen
Dalsmarkvej 27
9800 Hjørring
Tlf.: 9892 2991
anni@anniflemming.dk
Birgit Larsen
Østeralle 13
9300 Sæby
Tlf.: 9842 6086
birgitlarsen99@hotmail.com

Sønderjylland

Maria Matzen Jacobsen og
Jan Jacobsen
Sildal 40, Arnum
6510 Gram
Tlf.: 6010 6568/2338 7401
sildal40@yahoo.dk
arnumvvs.jan@gmail.com

Trekantsområdet og Fyn
Anette Englykke
Skovvej 10, Kragelund
8723 Løsning
Tlf.: 5155 3222
anette@grizzly-dream.dk
Øst- og Vestjylland
Vif Videler
Serridslevgårdsvej 1
8700 Horsens
Tlf.: 2330 5031
janvideler@me.com

Bornholm

Sonja & Erik Malmkvist
Vassebækvej 1
3760 Gudhjem.
Tlf.: 4036 9641

erik-sonja_ma-pe@paradis.dk

Nordsjælland, Vestsjælland og København
Malene Thorup Pedersen
Elmehusene 20
2600 Glostrup
Tlf.: 6174 3518
matp@outlook.dk

Koordinator

Charlotte Uhrback
Folehavevej 7
2970 Hørsholm
Tlf.: 2322 1472
uhrback@hotmail.com

Sydsjælland, Lolland og
Falster
Birthe Brolykke
Hjortebjerg 20
4800 Nykøbing F.
Tlf.:5444 7343
shagarag@post4.tele.dk

Lydighed og agility
Formand

Hans Ove Pedersen
Tlf.: 4129 2793
hansove@jollybear.dk
Malene Thorup Pedersen
Tlf.: 6174 3518
matp@outlook.dk
Henry Høitbjerg,
Tlf.: 4914 3154
kate@post.tele.dk
Bjarne Olsen
Tlf.: 2536 5502
Formand@oesidk.dk
Claus Gaarde-Nielsen
Tlf.: 2448 9929
claus.gn@gmail.com
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Sundhed
Formand
Birgitte Schjøth
Tlf.: 2844 5258
birgitte@danish-delight.dk
Birthe Brolykke
Tlf.: 5444 7343
shagarag@post4.tele.dk
Anette Englykke
Tlf.: 5155 3222
anette@grizzly-dream.dk

Udstilling
Formand
Birthe Brolykke
Tlf.: 5444 7343/5211 7012
shagarag@post4.tele.dk
Ada Bentivenga
Tlf.: 6088 1562
sambada@hotmail.com
Maria Matzen Jacobsen
Tlf.:6010 6568/2338 7401
sildal40@yahoo.dk
Jan Jacobsen
Tlf.:6010 6568/2338 7401
arnumvvs.jan@gmail.com

Pokaler / PR Udland

Betaling af kontingent til
klubbens kasserer.
Medlemskontingent betales
forud for et år ad gangen 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.
Årskontingent
hovedmedlem
husfællemedlem

kr. 325,kr. 100,-

Annoncepriser
Samtlige annoncer skal forudbetales og være reproklar.
Medlemspriser.
1/1 side
kr. 300,1/2 side
kr. 200,Dobbelt midterside kr. 800,Ikke medlemmer
1/1 side
1/2 side

kr. 400,kr. 300,-

Kennelrubrik for 1 år
inkl. hjemmeside kr. 315,-

PR Indland

Rubrikannoncer
max. 30 ord

Bibliotek

Betales på klubbens
bank-konto:
OBS NY KONTO!!!
Danske Bank
Regnr.: 9570
Kontonr.: 13182051

Jan Jacobsen
Tlf.:6010 6568/2338 7401
arnumvvs.jan@gmail.com

OES Bladet udgives af OES
Klubben. Det udkom 1. gang
som medlemsblad i Januar
1967.
Bladet udkommer medio:
Februar
( deadline 15.1)
April
( deadline 1.3)
Juni
( deadline 1.5)
August *
( deadline 1.7)
Oktober
( deadline 1.9)
December ( deadline 1.11)
*August nummeret udkommer som digitalt nyhedsbrev

Ansvarshavende:

Lisa T. Nielsen
Tlf.: 4018 0424
howteam@oesidk.dk

Poul Melbye
Tlf.: 2012 8585
faemae61@gmail.com

OES Bladet

Kontingent

kr. 50,-

OES klubbens formand

Redaktør:

Anette Englykke
Skovvej 10, Kragelund
8723 Løsning
Tlf.: 5155 3222
anette@grizzly-dream.dk

Tryk:

Hvideovre Kopi

OES Bladets indhold må ikke
gengives uden skritlig aftale
med den ansvarshavende
redaktør og altid med kildeangivelse.
Indholdet i blades artikler
giver ikke nødvendigvis
udtryk for bestyrelsens eller
redaktørens holdninger, men
alene den enkelte skribents.
Klubbens logo må kun
benyttes efter aftale med
bestyrelsen.
Når du sender fotos til redaktøren, giver du samtykke til,
at de må bruges i bladene

Kommende Arrangementer
Dato

Arrangement

Dommer mm

Bemærkninger

22. aug.

Hundens dag i Tivoli

Link til Tivoli

Arrangement starter kl 11.

4. sep.

LP Herning

18. sep.

Udstilling Ballerup KBHV

Wera Hübbenthal - Norge

Frist 23. aug

16. okt

DKK kreds 7 Aars

Hans Erik Pedersen - DK

Frist 20. sep

27. nov

Juleshow Ejby

Suzanne Adock - England

Frist 30. okt

Grizzlinger - Foto Anette Englykke

Se side 34

