Foto : Ole Madsen 3 af hvalpene fra My Beautiful´s D-kuld
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Redaktørens rubrik

I skrivende stund er sommeren rigtig godt
i gang, og det er en fornøjelse at kunne
bringe et blad, som i den grad viser, hvilken dejlig og aktiv klub vi har.
Der sker så meget – bestyrelsen er virkelig
blevet synlig, med en masse gode tiltag,
som skal gavne os alle i fællesskabet.
Apropos fællesskab, så synes jeg virkelig,
at vi kan være stolte at det arrangement
medlemmerne byder ind med. Se blot
artiklerne om alle de events vi allerede har
haft, og ikke mindst alle dem vi har i vente.
Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi I
som medlemmer bakker op om klubbens
arrangementer. bliv endelig ved med det.
Det bliver kun endnu sjovere at være medlem af OES klubben.
Sidst men ikke mindst – husk at sende mig
nogle artikler og rigtig mange billeder.
Med ønsket om en helt fantastisk sommer.
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Der er go gang i vores fælles forening og årets første 6 måneder har
budt på et væld af aktiviteter lige fra børstekomsammen, l
ydighedsprøver, eksteriørbedømmelser, gåtur, Fyn Festival,
hundeløjer og pattegris i Rosenholm Slotspark, lokale gåture
og mon ikke de næste 6 måneder også vil sprudle med små og
store aktiviteter. Lad mig blot nævne 3-4 september hvor klubben er repræsenteret på
Hundedagen på Vilhelmsborg v/ Århus samt Store Hestedag i Roskilde. Kom forbi
klubbens PR stand med din hund og vær med til at vise verdens bedste hunderace
frem.
Vores meget aktive og kreative blad redaktør ville sådan ønske, at modtage mange
flere billeder, små historier og fortællinger fra alle jer, vores medlemmer, alle vores
medlemmer. Uden materiale vil der jo ikke kunne leveres et blad eller et Newsletter,
så tag nogle sommerbilleder, skriv bare et lille indlæg, det vil vi alle elske at se og at
læse.
Vi i bestyrelsen har de sidste 2 måneder fokuseret på følgende opgaver:
• Få klubbens gamle konto i Jyske Bank lukket og alle aktiver flyttet over til Den Dan
ske Bank ( OK den 27.6 22 )
• Få en 100% korrekt opdateret medlemsliste (OK den 1.7.22 )
• Etableret et ”kontrolsystem” for håndtering af prøvemedlemskab samt manglende
indbetalinger ( OK 1.6.22 )
• Få tømt klubbens depot i Glostrup for meget gamle arkiver/bøger/mapper. Tilbage
står kun Lydighedsudvalgets ting ( OK 10.6.22 )
• Få ændret bladudsendelse, fra 55 gram ( 24 kr. porto ) til max. 50 gram ( 12 kr. porto )
uden kvalitetsændring ( OK 1.7.22 )
•Skifte trykkeri af bladet ( OK 1.7.22)
• Få opdateret den danske hjemmeside til at reflektere de mest vigtige og relevante
informationer ( løbende )
• Implementere elektronisk afregningsbilag for alle udvalg samt internt (OK 1.7.22)
Vi arbejder i skrivende stund videre med opgaver som:
• Udvide opfølgning og samarbejde med vores klubs opdrættere
• Genoptryk af klubbens PR folder
• De foreløbigt nævnte besparelser skal bruges til flere medlemsfordele indeholdende
små overraskelser og specialtilbud
• En større ansigtsløftning af klubbens hjemmeside både DK og UK siden
• Starte forberedelserne sammen med alle klubbens udvalg til en OES Klubfest fyldt
med aktiviteter, i forbindelse med EDS 2023 ( European Dog Show ) i Herning den
19 maj
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• Få lokale aktiviteter spredt bredere ud over hele landet *
• Genoprette brugen af udvalgs E-mail i stedet for private E-mail adresser
(formand@oesidk.dk / redaktion@oesidk.dk ) osv.
Vi arbejder med og for vores race, med og for vores klub, vores formålsparagraf samt
med og for vores medlemmer.
Den meget vågne læser ville i juni havde kunne læse under bestyrelsens referat, at
især jeg havde et ønske om at forsøge ændre atter et blad til et E-blad/Newsletter men
stadig 6 udsendelser. I løbet af sommeren/efteråret sender vi et spørgeskema ud til alle
klubbens medlemmer ( elektronisk eller på anden vis ) for at få jeres mening og ønsker
om dette tiltag.
OES Klubben i Danmark havde i forbindelse med den Norske OES Klubs 50 års fest,
sendt en smuk gave samt en varm hilsen.
OES Klubben i Danmark havde igen i år doneret en smuk præmie til Euro Oes Showet
i år afholdt i Tyskland.
Pas på varmen især den i bilen, pas på hinanden og nyd den danske sommer når den er
bedst.
Mine kærligste hilsener
Lisa

Fotograf: Eleonore Larsson / SE
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* Lisa Thielfoldt Nielsen

Antal medlemmer juni 2022:
+ Antal Familiemedlemmer:
I ALT:

134
40
174 medlemmer

Antal Old English Sheepdog hvalpe født de sidste 6 måneder:
18 stk fordelt på 3 kuld.
Bestyrelsen
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OES Klubbens Special Show i Lyngby
den 26. juni 2022
*Birthe Brolykke

Dommer: 		

Susanna Malacrida, Italien

Antal tilmeldte OES:

20 samt 1 nedklippet, 1 opdrætsklasse og 1 Barn og Hund

Vores Special Show blev afviklet i det skønneste sommervejr, og vi var vist alle lykkelige
for Lyngby Stadion’s store gamle træer, som gav lidt skygge.
Dommeren valgte følgende vindere:
Bedst i Racen (BIR)
Danish Delight Again A New Beginning, ejet af Vif Videler
Bedst I Modsat Køn (BIM)
Danish Delight Above All, ejet af Bodil Fogelin, Sverige
Bedste Baby
Old Sheeptorps Darling Girl, ejet af Ulf Andersson, Sverige
Bedste Junior
Enchant Kingsize Of Love, ejet af Henriette Trimarchi og Eleonore Singer
Bedste Veteran
Beautiful Littledog Avatar, ejet af Maria Mathie Matzen Jakobsen
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Klassevindere blev følgende:
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Juniorklasse Hanner
Enchant Kingsize Of Love, ejet af Henriette Trimarchi og Eleonore Singer
Klub junior cert. og NY Klub junior champion (KLBJCH)
Mellemklasse Hanner
My Beautiful Come Together, ejet af Hans og Liselotte Kjærgaard
Åbenklasse Hanner
Danish Delight Above All, ejet af Bodil Fogelin, Sverige
Dansk cert.
Championklasse Hanner
Reata’s Xochimilco, ejet af Claus Gaarde-Nielsen, Ada Bentivenga og Kaj Gaarde-Nielsen
Veteranklasse Hanner
Beautiful Littledog A Lot Like Love, ejet a Bettina og Ivan Mikkelsen
Mellemklasse Tæver
Pennylane Moonshine Baby
Åbenklasse Tæver
Jolly Bears My Last Princess, ejet af Sabrina Sauer og Malene Thorup Pedersen
Dansk cert. og NY Dansk Champion (DKCH)
Championklasse Tæver
Danish Delight Again A New Beginning, ejet af Vif Videler
Klub champion cert.
Veteranklasse Tæver
Beautiful Littledog Avatar, ejet af Maria Mathie Matzen Jakobsen
Klub veteran cert.
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Nedklippet
Beautiful Littledog Bodyguard, ejet af Bettina og Ivan Mikkelsen
Barn og Hund
Caroline (4 år) med Jolly Bears Keep Laughing
Den komplette resultatliste kan ses på Hundeweb.dk under resultater.
Udstillingsudvalget vil gerne takke følgende for gaver og præmier:
OES Klubben for pokaler og rosetter til alle udstillere.
Sabrina Sauer for at skaffe flotte Goodie Bags fra Eukanuba og Petshop Danmark
Ivan Mikkelsen for vingaver til klassevinderne
Sanne og Michael Aaby for gave til 2. Bedste Veteran
Shag-A-Rag for gaver til Bedste Veteran og Nedklippet OES
Grizzly Dream for champagne til BIR
Følgende Vandrepokaler blev uddelt på Special Showet
Old English Sheepdog Klubben i Danmarks Vandrepræmie til BIR til Vif Videler
Jolly Bears Vandrepokal til BIR til Vif Videler
Old English Sheepdog Klubben i Danmarks Vandrepræmie til BIM til Bodil Fogelin
Old English Sheepdog Klubben i Danmarks Vandrepokal til Bedste Handler til Malene
Thorup Pedersen
Tove’s Mindepokal til Bedst Istandgjorte Old English Sheepdog til Hans Kjærgaard
VEGA’S Trofæ til Bedst placerede hund i privat eje og privat handlet til Vif Videler
BLUE Berry’s Trofæ til opdrætter med flest hunde fra samme kuld til Birgitte Schjøth
Udstillingsudvalget ønsker alle hjertelig tillykke med resultaterne, og vi takker for jeres deltagelse i Special Showet og håber at se rigtig mange til den årlige Juleudstilling
søndag den 27. november, denne gang i Ryslinge Hallen på Fyn.
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OES lydighedshistorie

* Hans Ove Pedersen

Julie og Bjarne har i forbindelse med flytning fundet et oliemaleri af en Old English,
som de ikke længere har plads til. Historien bag maleriet er den daværende landskamp i lydighedsdressur mellem Sverige om Danmark som specielt Yrsa Jørgensen
forestod. Formodentlig i 1980´erne vandt Bjarne og Buff maleriet, som vinder af den
procentuelt største klasse point, i dette tilfæle klasse 1. Det blev overrakt til ham ved
den efterfølgende præmieoverrækkelse og jeg husker ikke hvem der vandt Sverige
eller Danmark, men sjovt var det med mødet i Helsingborg hvor Torben Kiersing var
medommer til en svensk lydighedsdommer. De danske hunde var blevet i Danmark
hvor de blev passet i bilerne i Helsingør, medens vi andre tog til Sverige for at møde
de svenske deltagere.
Maleriet er signeret af en Jenni Bemdteon (ulæseligt) og er foræret til udstillingsudvalgets forperson Birthe Brolykke som har har efterspurgt præmier til udstillinger.
Jeg har ladet mig fortælle, at det historiske maleri vil blive brugt i forbindelse med en
kommende udstilling. Hundens store øjne ses tydeligt og der er blæst i håret; mon ikke
den er på vej over en lille mur med en bi på. Et par måger ser til fra horisonten. Et
dejligt maleri.

Bjarne med Buff i
Kulmbach
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Hans Ove Pedersen
Kennel Jolly Bear fylder 75 år

*Lisa T. Nielsen

Når man siger Lydighed- & Dressur tænker man helt naturligt som det allerførste på
navnet Hans Ove, en sport, passion og en livsmission som Hans Ove har levet for og
med så at sige lige siden han voksede op ved Mølleåsen i Buddinge
Hans Ove Pedersen fik sin første OES, Dorte, i 1968 fra en opdrætter på Langeland
og sammen med sin hustru Lis kom det første kuld til verden i 1971 og et nyt kapitel
åbnede sig
Året 1994 var året hvor Hans Ove og Lis overtog Jolly Bear Kennelnavnet fra Gyda
Ersgaard – æresmedlem i OES Klubben – og har siden da leveret mange hvalpe til det
danske folk
Hans Ove uddannede sig til LP dommer i starten af 80’erne og har siden da stået i
sol, regn og sne time efter time, dag ud dag ind for at lære nye som gamle hundeejere
og deres hunde hvordan man får en sund og velfungerende hund til at fungere endnu
bedre i familien og i det pulserende liv udenfor. 40 års arbejde 40 års energi og 40 års
træning og viden har Hans Ove givet til den danske OES verden inkl. mange andre racer. Hans Ove elsker at se en velfungerende hund, elsker at vejlede og råde uden brug
af hårde metoder, en kunst Hans Ove i den grad mestrer.
Hans Ove blev i 1974 den første autoriserede lydighedsinstruktør i DSS regi, hvilket
er kommet rigtig mange af os hundeejere til gode gennem årene
Hans Ove har sågar skrevet en bog om Agility ” Den nye Hundesport” måske inspireret af hans dommerkursus i England hvilket resulterede i at han i 1990 blev aut.
dommer for netop denne sport
I årene 1986 – 1993 fungerede Hans Ove som formand for DKK’s Lydighedsprøveudvalg og uddannelse af samme, samt havde ansvaret for DKK’s LP dommere
1986 var året hvor Hans Ove blev udnævnt til Æresmedlem af OES Klubben i Danmark
I sit lange instruktør- og dommerliv har Hans Ove været med til at ”producere” 8 Lydighedschampion af racen OES inkl. hans egen ”Danwill Blue Dizzy Girl” som Hans
Ove i 1977 førte frem til at blive den allerførste OES i Danmark der fik titlen LPCH
Nå ja, så deltog Hans Ove også sammen med familien og hunden Mandy, i det populære TV programmet ”Hund & Hund Imellem” til stor glæde for familien Danmark
og for Mandy
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Hans Ove fungerer stadig i dag som International DKK LP dommer, og både underviser og dømmer på vores egne lydighed og dressur arrangementer, og er ofte stadig
at finde når der er sammenkomster især af International karakter eller anden form for
festivita, og gerne i forreste række og som entertainer. Tror nok at tiden som trommeslager i eget band her ”slår igennem” og hver gang Hans Ove, på sin egen humoristiske Troels Trier facon” fremfører ”Så det forår igen” og ”Cappuccino Cappuccino”
kan man kun bryde ud i jubel
TILLYKKE KÆRESTE HANS OVE den 9. august og TAK for alt du har givet os og
delt med os indtil nu
Vi ønsker dig en vidunderlig dag
Lisa
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Ny Dansk Champion
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- Chou-Chou -

DKCH Stairway To Heaven Paris By Night
DK18693/2019
Ejer: Birthe Brolykke
Opdrætter: Martine Houy Lemaire, Frankrig
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Middelalder fest Horsens den 20. august 2022

Efter lidt Corona pause er det på tide at genoplive traditionen med at mødes i Horsens,
og lade tiden gå lidt tilbage i tid, så lad os atter mødes ved porten ved Fussingvej kl.
11.
Der bliver forhåbentlig igen en masse at kigge på – og vores hunde vil nok igen tage
en del opmærksomhed og kræve kæl og klap af en masse flinke mennesker.
OES klubben vil naturligvis som altid være vært med en forfriskning til alle medlemmer. Så sæt allerede nu et X i kalenderen.
Giv gerne besked inden dagen til Vif eller Anette.
Vi glæder rigtig os meget til at se Jer
Vif: janvideler@me.com eller 2330 5031
Anette: anette@grizzly-dream.dk eller 5155 3222
Billederne på næste side er fra tidligere års deltagelse
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Midtvejsresultater for Årets Old English Sheepdog 2022
* Birthe Brolykke

I 2022 afholdes I alt 18 udstillinger, så det vil være de 9 bedste resultater, som tæller
ved beregning af Årets Hunde 2022.
Midtvejsresultaterne er baseret på samtlige 10 udstillinger, som er afholdt til og med
OES Klubbens Special Show den 26. juni. Tallene i parentes angiver det antal udstillinger, som de pågældende hunde indtil videre har deltaget i.
						 Point
Babyhvalpe
1.
Old Sheeptorps Darling Girl			
11
(1)
2.
Old Sheeptorps Doctor Dolittle
4
(1)		
Hvalpe		
1.
Enchant Kingsize Of Love				
2.
Niedersachsen’s Pride Nuzzle Kiss			

11
8

(1)
(1)

Unghunde hanner
1.
Enchant Kingsize Of Love				
2.
My Beautiful Come Together			
3.
Danish Delight Bjørn				
4.
Niedersachsen’s Pride Nuzzle Kiss			

112
25
11
3

(8)
(2)
(1)
(1)

Unghunde tæver
1.
Jolly Bears My Last Princess			
2.
Pennylane Moonshine Baby			
3.
Old Sheeptorps Call Me Grizzlydream		

77
37
14

(7)
(3)
(1)

Veteraner
1.
Beautiful Littledog Avatar				
2.
Enchant Donna Bella				
3.
Beautiful Littledog A Lot Like Love		

79
47
10

(8)
(4)
(1)
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Hanner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Danish Delight All Over The World			
Enchant Kingsize Of Love				
Jolly Bears Keep Laughing			
Reata’s Xochimilco				
Jolly Bears Keen Boy				
Seepferdchen Aus Dem Elbe-Urstromtal		
Grizzly Dream Don’t Stop Me Now		
Pitt von der Müggelspree				
My Beautiful Come Together			
Danish Delight Above All				
Danish Delight Bjørn				
Blue Berry’s Real Love Of My Life			
Niedersachen’s Pride Nuzzle Kiss			

163
112
88
72
46
43
36
34
25
19
11
8
3

(10)
(8)
(8)
(6)
(6)
(3)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

Tæver
1.
Danish Delight Again A New Beginning		
2.
Old Sheeptorps Call Me Grizzlydream		
3.
Jolly Bears My Last Princess		
4.
Reata’s America				
5.
Stairway To Heaven Paris By Night			
6.
Enchant Donna Bella				
7.
Pennylane Moonshine Baby			
8.
Beautiful Littledog Double Trouble			
9.
Beautiful Littledog Avatar				
10.
Old Sheeptorps Cauliflower			
11.
Ariakas Venus				
		

155
121
91
77
73
49
37
27
24
11
11

(9)
(9)
(8)
(4)
(10)
(3)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)		
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*Anette Englykke

Endnu en fantastisk OES Festival har fundet sted. Denne gang på den smukke ø
Thurø udfor Svendborg.
Lidt utraditionelt måtte vi i år undvære Dorte Madsen, da hun sad hjemme og hyggede
sig i hvalpekassen, så Ole måtte varetage Dorthes opgaver i år…
Det var første gang vi besøgte Thurø i OES regi, men tror bestemt ikke det var sidste.
Campingpladsen var super fin, hytterne lå rigtig godt, og vi havde en rigtig fin legeplads og plads til at slå vores pavilloner op.
Vi var i år mødt op med 21 mennesker og 17 hunde.
Vejret var med os hele weekenden, så der blev hygget, leget, grillet og hygget. Fredag
eftermiddag mødtes vi alle, hjalp hinanden med at arrangere fællesområdet og hyggede os ved grillen.

OES bladet nr. 4 / 2022
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Lørdag tog vi til Svendborg på OES Nationaldagen. Vores helt private fynske superguide Jette Møller viste os rundt i Svendborg – det gjorde hun på trods af, at hun burde
have ligget i sin seng og plejet sit helbred.
Da vi kom tilbage til lejren på Thurø gik i gang med det traditionelle kongespil og
stigegolf inden vi samledes om grillen.
Søndag var det så tid til afsked efter fælles morgenmad og rengøring af hytterne.
Næste OES festival finder sted et endnu hemmeligt sted på Fyn – men datoen er sat til
16. til 18. juni 2023.
Vi ses i 2023 :-)
Hilsen Dorthe og Anette
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Velkommen til Juleudstilling i Ryslinge
*Birthe Brolykke
Dato:		
Sted:		
Tilmeldingsfrist:

Søndag den 27. november 2022
Ryslinge Hallen (på Fyn)
29. oktober 2022

Selv om vi i skrivende stund er midt i sommerferietiden kan det hurtigt blive november, og tid for
vores årlige Juleudstilling.
Vi har inviteret Rikke Ladefoged Wind til at bedømme vore hunde for første gang. Rikke blev
autoriseret dommer for Old English Sheepdog sidste år, og har selv haft OES.
Der kan via hundeweb.dk tilmeldes i følgende klasser:
Baby, Hvalp, Junior, Mellem, Åben, Champion og Veteran, samt Parklasse, Juniorhandling og
Opdræts- og Avlsklasse.
Derudover kan der tilmeldes i uofficielle klasser: Barn og Hund (2-10 år) til 50 kr. og Nedklippet klasse til 150 kr. Tilmelding til disse uofficielle klasser skal ske direkte pr. mail til Ada
Bentivenga, og gebyret indbetales til OES Klubbens bankkonto.
Tilmeldingsfristen for ALLE tilmeldinger er SENEST den 29. oktober uden mulighed for
eftertilmeldinger.
Gæstehunde er velkomne og gratis. Husk blot at medbringe vaccinationspapirer.
Lottogaver samt præmier og gaver til de udstillede hunde modtages med kyshånd.
Send blot en besked til en af os i udvalget senest den 29. oktober.
Julefrokost:
Ryslinge Hallen har et cafeteria, og vi er i gang med at indhente et tilbud på buffet eller lignende til fællesspisning efter bedømmelserne.
Kataloget vil være online på dagen, tilgængeligt fra kl. 8.00.
Ønskes en juleannonce vil dette også være muligt. Da kataloget er online, vil annoncen blive
vedhæftet PM, som udsendes sammen med katalognummer mindst 2 uger før udstillingen. Evt.
annoncer skal sendes færdigopsat til Ada Bentivenga senest den 5. november. Pris 100 kr. for
en hel side. Beløbet indbetales til klubbens bankkonto: Reg.nr. 9570, Kontonr. 13182051.
Program for dagen samt yderligere oplysninger om
fællesspisning og pris vil blive bragt i Oktober Bladet
samt på klubbens hjemmeside og i facebook gruppen.
Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag sammen med vore
OES’ere og til at sige glædelig jul, tak for i år og godt
nytår til vore uundværlige medlemmer.
Kærlige hilsener Udstillingsudvalget

Birthe Brolykke
shagarag@post4.tele.dk

Ada Bentivenga
sambada@hotmail.com

Maria og Jan Jacobsen
sildal40@yahoo.dk
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Løvfaldstur ved Kalø

Søndag den 9. oktober kl. 13
Lad os mødes ved parkeringspladsen foran Bregnet kirke på Kirkebakken 2, 8410
Rønde.
Vi håber så mange som muligt vil tilbringe denne eftermiddag sammen med andre
dejlige OES´er og deres familier.
Skoven er jo smuk på denne årstid, så lad os nyde det denne søndag, som forhåbentligt
bliver i fint vejr. Solen plejer jo, næsten, altid at skinne på vores OES´er.
Medbring drikkevarer, så sørger jeg for lidt sødt til kaffen.
Mange hilsner og på gensyn
Giv gerne besked inden dagen til Vif eller Anette.
Vi glæder rigtig os meget til at se Jer
Vif: janvideler@me.com eller 2330 5031
Anette: anette@grizzly-dream.dk eller 5155 3222

Billederne er fra Kalø 2017
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HUND I FOKUS 3. - 4. SEPTEMBER 2022
* Anette Englykke

DKK's Hund i Fokus er en aktiv oplevelse for hele familien og for hunden. Igennem
en lang række aktiviteter for både de firbenede og deres ejere sætter vi hunden i fokus
og lader det smukke område omkring Vilhelmsborg uden for Århus genlyde af glade
bjæf og logrende haler.

Kom og vær med når OES klubben
viser racen frem Lørdag den 3.
september.
Klubben har en stand hvor der
fortælles om racen og hvad den kan
bruges til.
DKK har lovet vi vil få et reklame
opslag på FB. Det vil kunne ses på
FB siden: Hund i fokus

Hvor og hvornår?

Vi ses:-)

Dato: 3. - 4. september 2022
Adresse: Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet
Indgang: GRATIS adgang hele weekenden for både to- og firbenede.
Alle venlige hunde - over 3 måneder - er velkomne. Husk hundens vaccinationspapirer
og husk at have fast snor på hunden hele weekenden.

For Oktober nummeret den 10. September
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Hundeløjer i Slotsparken

*Anette Englykke

28. & 29.maj dannede Rosenholm slot rammen om en rigtig hyggelig weekend i social
ånd.
Lørdag efter udstillingen i Vilhelmsborg drog vi til Rosenholm hvor vi hjalp hinanden
med at opsætte partytelte mm. Teltene fik vi dog slet ikke brug for, da vejret begge
dage viste sig fra sin bedste side.
I alt var vi 25 hunde med tilhørende 21 personer plus de gæster der løbende kiggede
forbi.
I Sys’s ”baghave” – det vil sige et fuldstændig pragtfuldt parkområde – kunne vi boltre
os uden at skulle være nervøse for noget. Hundene kunne frit løbe rundt og boltre sig,
hvilket de nød i fulde drag.
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Der blev ordnet pelse, leget, snakket og hygget.
Anette viste hvor vigtig og gavnlig kropskontrol er for vore hunde, og Zweetie ville
rigtig gerne være demo-hund. Herefter kunne alle prøve de forskellige redskaber og få
gode råd, inden slagteren kom og grillede for os.
Søndagen startede med fælles morgenmad i parken, hvorefter vi gik i gang hvor vi
slap lørdag.
Sys havde arrangeret en eksklusiv rundvisning på Rosenholm slot, hvor hun guidede –
som hun i øvrigt ofte gør. Det var en imponerende oplevelse.
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Claus ville søndag have vist hvordan han og MJ brugte paddelbord i voldgraven, men
på grund af de mange alger, var det uforsvarligt, så han demonstrerede og viste os det
meste på landjorden. Til gengæld var der så også tid til at Claus og MJ kunne vise og
kunsten Hoopers. Claus fik flere af os til at prøve et par baner, og det var rigtig sjovt
– helt sikkert en sport flere vil gå videre med, da det er en sjov sport der ikke er alt for
fysisk hård for vores hunde.
Et rigtig godt arrangement. Stor tak til Sys, Peder og Vif for dette initiativrige tiltag.
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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,

Lisa Thielfoldt Nielsen
"Kløverholm" Firkløvervej 2
4623 Lille Skensved
Tlf.: 4018 0424
lisa@danish-delight.dk
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1. Suppleant

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

2. Suppleant

Skovvej 10, Kragelund
8723 Løsning
Tlf.: 4080 4035
niels.hetag@gmail.com

Kasserer

Vif Videler
Tlf.: 2330 5031
janvideler@me.com

Trekantsområdet & Fyn
Anette Englykke
Tlf.: 5155 3222
anette@grizzly-dream.dk

Sønderjylland

Næstformand

Niels Grønne

Øst- &Vest Jylland

Sys Ehlers
Rosenholmvej
8543 Hornslet
Tlf.: 2170 5977
sysehlers@privat.dk

Lokalrepræsentanter

Maria og Jan Jacobsen
Tlf.: 6010 6568/2338 7401
sildal40@yahoo.dk
arnumvvs.jan@gmail.com

Bornholm

Sonja & Erik Malmkvist
Tlf.: 4036 9641

erik-sonja_ma-pe@paradis.dk

København, Nord-& Vest
Sjælland
Peder Bork

Bøggildsvej 11, Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf.: 6128 2820
vin@vineriet.dk

Malene Thorup Pedersen
Tlf.: 6174 3518
matp@outlook.dk

Lydighed og agility
Formand

Hans Ove Pedersen
Tlf.: 4129 2793
hansove@jollybear.dk

Sekretær

Sabrina Sauer
Tlf.: 2064 7912
brina.sauer@gmail.com

Tanja Oberg Petersen

Sydsjælland, Lolland og
Falster

Malene Thorup Pedersen
Tlf.: 6174 3518
matp@outlook.dk

Birthe Brolykke
Tlf.:5444 7343 / 5211 7012
shagarag@post4.tele.dk

Bjarne S. Olsen
Tlf.: 2536 5502
bsolsen@olsen.tdcadsl.dk

Nordjylland

Claus Gaarde-Nielsen
Tlf.: 2448 9929
claus.gn@gmail.com

Tønder Landevej 12
6240 Løgumkloster
Tlf.: 6185 2319
Tanja.petersen@hydro.com

Bestyrelsesmedlem

Kim Sjøstrøm Petersen
Madvigs Plads 8, 1.tv.
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 2181 1858
kolpetersen@gmail.com

Birgit Larsen
Tlf.: 6085 2986
birgitlarsen99@hotmail.com
Anni Pedersen
Tlf.: 9892 2991
anni@anniflemming.dk
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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

Kontingent
Danske Bank
Regnr.: 9570
Kontonr.: 13182051
IBAN : DK94300000  
kontonr. 9570 13182051
Swift : DABADKKK
Old English Sheepdogklubben
i Danmark
Betaling af kontingent til
klubbens kasserer.

Formand
Birthe Brolykke
Tlf.: 5444 7343/5211 7012
shagarag@post4.tele.dk

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.

Ada Bentivenga
Tlf.: 6088 1562
sambada@hotmail.com

Årskontingent
hovedmedlem
husfællemedlem

Maria og Jan Jacobsen
Tlf.: 6010 6568/2338 7401
sildal40@yahoo.dk
arnumvvs.jan@gmail.com

Betales på klubben bank-konto.

Pokaler / PR Udland
Lisa T. Nielsen
Tlf.: 4018 0424
lisa@danish-delight.dk

Medlemspriser.
1/1 side
kr. 300,1/2 side
kr. 200,Dobbelt midterside kr. 800,-

PR Indland & Bibliotek
Vakant

Ikke medlemmer
1/1 side
1/2 side

Malene Thorup Pedersen
Tlf.: 6174 3518
matp@outlook.dk

Udstilling

kr. 325,kr. 100,-

Annoncepriser

Samtlige annoncer skal forudbetales og være reproklar.

kr. 400,kr. 300,-

Kennelrubrik for 1 år
inkl. hjemmeside kr. 315,Rubrikannoncer
max. 30 ord
kr. 50,Betales på klubbens
bank-konto.

OES Bladet
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 redaktør
& dataansvarlig:
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

20. aug

Middelalderfest Horsens

Se side 16

3. sep.

Hund I Fokus

Se side 25

25. Sep.

Ballerup Int.KBH vinder

9. okt

Gåtur ved Kalø

12. nov.

Udstilling Herning Int.

Jørgen Hindse, DK

1. frist 10/10 2. frist 17/10

13. nov

Udstilling Herning Int.

Jean Lawless, IR

1. frist 10/10 2. frist 17/10

27. nov

Juleshow Ryslinge

Rikke Ladefoged, DK

Se side 23

Lisa Trielfoldt Nielsen / DK

Bemærkninger

Frist 1: 22/8 Frist 2: 29/8
Se side 24

Zweetie og Frøya

