
Norsk Old English Sheepdog Klubb (noesk) ønsker å invitere alle eiere 
av oes-er til å bli medlem i klubben. Klubben sender ut denne invitasjo-
nen til tidligere medlemmer, – som kanskje har kjøpt ny hund?, – og til 
alle som er blitt eier av en oes. De som ikke har hund, men som likevel 
deler interessen, kan selvsagt også bli medlemmer. Klubben har ikke full 
oversikt, så send gjerne invitasjonen videre dersom du kjenner andre 
som kan ha interesse av et medlemsskap.

Det er langt mellom oes-ene både i Norge og ellers i verden, og 
rasen synes dessverre å være i tilbakegang. Klubben mener derfor det 
er ekstra viktig å samle ressursene som kan jobbe for å fremme rasen 
og tale rasens sak. Lokale hundeklubber og uformelle sammenkomster 
med hund som tema er også viktige og nyttige å være engasjert i, men 
noen oppgaver og et visst ansvar hører naturlig hjemme i raseklubben. 
Raseklubbene er det formelle organet som Norsk Kennel Klubb (nkk) 
forholder seg til, f.eks. når det gjelder utstillinger og utvikling av rase-
standarder. Raseklubbene er også nødvendige for å kunne samarbeide 
og utveksle erfaringer med tilsvarende klubber internasjonalt.

I tillegg til de «politiske» forholdene, har klubben også mange 
sosiale saker som den samarbeider om: Det arrangeres hvert år spesial-
utstilling for rasen og som regel inkluderer helgen aktiviteter for store 
og små. Klubben arrangerer lydighetskurs, kurs i pelsstell og sosiale 
arrangement etter behov. Hvilke aktiviteter klubben skal drive med,  
og omfanget av dem, kan medlemmene være med å bestemme.

Er man interessert i å drive avl på rasen er det viktig å være etter-
rettelig i sitt avlsarbeid. Rasen har en del karakteristiske trekk det er 
viktig å ivareta. Klubben anbefaler eksteriørutstillinger som et viktig 
hjelpe middel for å dokumentere dette. I tillegg har klubben definert 
etiske retningslinjer for avl, der det blant annet kreves dokumenterte 
resultater for at foreldredyrene er sunne og friske. I ras  (Rasespesifikk 
 AvlsStrategi), et samarbeid mellom gjeldende raseklubb og Norsk 
Kennel Klub, definerer klubben viktige forholdsregler oppdrettere må ta 
hensyn til i forbindelse med avl på oes. Et medlemsskap i raseklubb til-
knyttet Norsk Kennel Klub eller tilsvarende organisasjon bør derfor være 
en selvfølge hvis man ønsker å drive med avl.

Klubben ønsker hjertelig velkommen flere engasjerte medlemmer 
slik at den får de nødvendige ressurser til å gjøre en god jobb for landets 
oes-er og deres eiere.

Lover, regler og annen informasjon om Norsk Old English Sheepdog 
Klubb finner du på www.noesk.no. Hvis du er medlem i nkk fra før kan 
innmelding i noesk gjøres på «min side» på nkk.no. Er du ikke  allerede 
medlem i nkk-systemet kan innmelding gjøres på nkk.no, velg «bli 
medlem!» øverst på siden og følg henvisningene videre. Alternativt kan 
du sende en e-post til old.english.sheepdog@klubb.nkk.no. Vi ønsker 
deg også velkommen til å delta på klubbens Facebook-gruppe.

Ta gjerne kontakt via e-post eller postadresse dersom du har spørs-
mål eller ønsker mer informasjon om rasen eller medlemsskap. 

Vi ønsker deg velkommen som medlem.

Med vennlig hilsen noesk

INVITASJON

Medlemsskap

For å være medlem i noesk er 
det obligatorisk å være grunn-
medlem i nkk. Kontigenten er 
derfor todelt: noesks og grunn-
kontigenten til nkk.

Medlemspriser pr. 01.01.2014:

noesk; kr. 230,–
nkk; kr. 160,– (grunnkontigent)

Medlemsfordeler

Som medlem i noesk får du:

 ▪ 4 medlemsblader 
«oes i Norge» pr. år

 ▪ noesks håndbok om Old 
English Sheepdog

 ▪ Invitasjon til turer/ 
arrangementer m.m.

 ▪ Stemmerett på noesks 
årsmøte

Via grunnmedlemsskapet i 
Norsk Kennel Klub får du: 
(Grunnmedlemsskapet i nkk er obliga-
torisk hvis du ikke allerede er medlem 
gjennom annen samarbeidende klubb. 
Grunnkontigenten til nkk betales kun  
én gang pr. år uansett hvor mange sam-
arbeidende klubber man er medlem i.)

 ▪ Halv pris på terminfestede 
arrangementer i nkk eller 
samarbeidende klubb

 ▪ 4 nummer av nkks medlems-
blad  «Hundesport» pr. år

 ▪ Tilbud om å delta på ulike 
aktiviteter og kurs

 ▪ Medlemsfordeler som f.eks. 
rabatt på forsikring, reiser, 
overnatting og ulike produkter

 ▪ Gratis tilgang til DogWeb 
(database for stambokregis-
trerte hunder i Norge)

www.noesk.no – old.english.sheepdog@klubb.nkk.no


