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Redaktøren/nestlederens
hjørne

Da skriver vi snart september 2020 – over halvveis i 
et år som viser seg å bli et veldig merkelig ett. Vi får 
ikke klemme hverandre, vi får ikke samles til vanlige 
utstillinger, men vi ser nå i hvert fall at det blir lettet 
litt på restriksjoner, vi får håpe at ting vil bli normali-
sert snart.

Selv har jeg deltatt på NKK sin første «Covid-19» ut-
stilling, som ble avholdt i Trondheim. Det var en mer-
kelig opplevelse, møtetid kl. 14.30 for vår rase, det 
var ikke lov til å komme før kl. 14.00.  Med 30 var-
megrader og ingen tid til å sette opp telt, ble det en 
heller varm opplevelse for Lillemor som jo er godt ut-
styrt med ull. Bedømmelsen var som før, med unntak 
av at man måtte vise tenner selv.

Med en gang man var bedømt  fikk man beskjed om 
å forlate området, slik at neste pulje fikk slippe inn.  
Med tanke på smittevern var det ingenting å sette 
fingeren på, men det sosiale ved en utstilling ble ikke 
på samme måte som før.

Konklusjonen min på utstillingen ble at dette fun-
gerer fint, men for vårt vedkommende blir det ikke 
aktuelt å kjøre langt for å stille ut, det er greit å måt-
te kjøre hjem fra «byen» med en gang man har stilt, 
ikke fullt så greit fra Oslo til Trondheim. Så mitt motto 
i år blir: Still i nærmiljøet.

Når det gjelder klubben ble vi nødt til å avlyse både 
årsmøtet og Spesialen. Dette er noe styret beklager 
sterkt, men det var helt utenfor vår kontroll.

Klubben har mottatt melding om at vår leder Karethe 
Jakobsen trekker seg av personlige årsaker, dette be-
klager vi veldig sterkt.

Som nestleder har jeg da «rykket opp», jeg har drøf-
tet situasjonen med resterende personer i styre, og vi 
har blitt enig om følgende:

Avlyse neste års jubileumsspesial, det er ikke med 
lett hjerte, men hele styret sitter nå nord for Dovre 
uten mulighet til å avholde et slikt arrangement sør i 
landet. Vi er selvfølgelig veldig takknemlig hvis noen 
vil stille seg ansvarlig for en utstillingskomite.

Avholde Ekstraordinær generalforsamling/årsmøte 
så fort det lar seg gjøre i år, for å få valgt nytt styre. 

Hvis valgkomiteen ikke greier å få personer til å kom-
me inn i styret, vil nåværende styre fremme forslag 
om oppløsning av klubben etter § 6-3 Oppløsning ihht 
Noesk sine lover, eventuelt legge klubben «brakk» I 
noen år hvis det er mulig.

Jeg har brukt sommeren til å vurdere om jeg selv sy-
nes at jeg er den rette personen til å lede klubben, og 
min konklusjon er at det er jeg ikke. 

Grunnlaget for beslutningen er som følger:
Jeg ønsker at klubben skal eksistere og vokse seg så 
stor den kan bli med det grunnlaget av hunder/eiere 
som finnes i Norge. For å skape den viljen ute blant 
oes-eiere må man tenke at dette får vi til, dette blir 
gøy. 
Selv tenker jeg; dette har vi prøvd med lite hell før, 
dette blir sikkert moro hvis noen  møter opp.
Jeg ser ikke hvordan klubben kan få flere medlemmer, 
jeg greier ikke se hvordan vi skal skape mer aktivitet 
i klubben, jeg greier heller ikke se at det er noen vilje 
til at det skal være liv i klubben, derfor må noen som 
har det engasjementet ta over som leder i klubben. 

Vi har rekordlavt antall medlemmer, vi har ingen opp-
dretter i landet, svært få aktive utstillere, det er ikke 
sikkert at det er behov for en ren raseklubb i dag? 
Tiden forandrer seg jo, kanskje vi kan slå oss sammen 
med andre klubber?
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Styrets oppfordring til medlemmene er å ta en vur-
dering på hva du mener  klubbens framtid skal være.

Har du en mening, så er du hjertelig velkommen til å 
ringe meg på tlf 924 01 464, etter kl 18.00 på hver-
dager,
ta kontakt med valgkomiteens formann Birger Kval-
vær, tlf 915 30 410, etter kl. 18.00 på hverdager
eller andre medlemmer i styret og valgkomiteen.

I sakens anledning vil det bli avholdt et medlemsmø-
te på ZOOM (https://zoom.us/)

Lenke til møte:  kommer som møteinnkalling på 
e-post til alle medlemmer

Møteagenda:

Kl. 20.00 – Mingling og småsnakk, vi sjekker at alle 
som vil med kommer inn.

Kl. 20.15 – Framtiden til NOESK – oppløsning eller vi-
dere drift.

NB: Møte vil være åpent for ALLE tidligere-,
nåværende- og framtidige eiere av OES 

og
 tidligere-,nåværende -og framtidige medlemmer i 

NOESK.

27.08.2020 Styret i NOESK

https://zoom.us/
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Sak 3.1 ÅRSBERETTNING NOESK 01.JUNI 2019 - 06. JUNI 2020

Styret har bestått av:
Karethe Jakobsen (leder)
Ann Elisabeth Kvalvær (nestleder)
Milla Krogstad (styremedlem)
Olga Myrvold (varamedlem og kasserer)

Andre verv:
Mikael Kvalvær (revisor)
Arnfinn Olsen(revisorsuppleant)

Valgkomité:
Birger Kvalvær (leder)
Wenche Haugen
Frode Pettersen (varamedlem)

Antall medlemmer:
Pr. 31.12.2019,  50 stk. (38 hovedmedlem, 9 familiemedlemmer, 3 æresmedlemmer)

Økonomi:
Regnskapet viser overskudd i 2019, henviser til regnskapet.

Klubbens eiendeler er i perioden oppbevart av  Karethe Jakobsen, Ann Elisabeth 
Kvalvær og Ingunn E. Aase

Årsmøte ble avholdt i Melsomvik (utstillingsområdet NKK) 1.juni etter 
Spesialutstillingen. 
Dommer for dagen var Jadranka Mijatovic, Kroatia.
Det var totalt 7 påmeldte hunder.
Best in show (BIS) ble : C.I.B. N DK DE UCH Grizzly Dream Blaze of Glor, Eid av 
Anette Englykke, Danmark
Best i motsatt kjønn (BIM) ble: DKJUCH DKJV18 NORDJV18 NJV18 NV18 Grizzly 
Dream Don’t Stop Me Now, Eid av Karethe Jakobsen
Cert-vinner tispe: Summerlove, som ble norsk champion på dagen. Eid av Torhild 
Sølvberg Pettersen

Vinner av NOESK-toppen 2019 ble:
NORD UCH Danish Delight You Go Girl, Eid av Ann Elisabeth Kvalvær.

NOESK valpetopp 2019, ingen deltagere 
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NOESK veterantopp 2019 ble: C.I.B. N DK SE UCH Grizzly Dream Blaze of Glor, 
Eid av Anette Englykke, Danmark

Distriktskontakter: Anne Iris Jenssveen (Sørlandet), Anne Kari Wold (Vestlandet), 
Grete Røed (Østlandet), Milla Krogstad (Midt Norge), Lill Hege Løvli (Nord-Norge).

Styret har i mellom årsmøtene hatt 5 styremøter via Skype og Zoom. Behandlet 36 
saker. Samt fortløpende behandlet henvendelser til klubben på styrets FB side.

Hovedsaker styret har jobbet med:
Henvendelser ang ønske om valp. Disse er henvendt videre til OES klubbene i 
Sverige og Danmark.
Bladet og Nyhetsbrev
Spesialen 2020, samarbeidet med NSSK
50-års Jubileumsutstilling 26.juni 2021
Dogs4All, klubben spanderte ost og kjeks
Vervekampanje

Bladet / Nyhetsbrev:
Vi har i perioden gitt ut to nummer av medlemsbladet OES i Norge i 2019.
Samt to utgivelser av Nyhetsbrevet i 2019/2020.
Ann Elisabeth Kvalvær har vært teknisk redaktør for dette.

Det er ikke født OES-kull i Norge i perioden (01.06.19 - 07.06.2020) men det er 
registrert 4 importerte hunder hos NKK i samme periode.

NOESK -Styret
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Regnskap 2019



 Nyhetsbrev nr. 2 2020  Norsk Old English Sheepdog Klubb 7

 Grunnet klubbens situasjon vil det bli avholdt et 
medlemsmøte på ZOOM 

(https://zoom.us/)

Lenke til møte:  KOMMER I EGEN MØTEINNKALLELSE VIA E-POST

Møteagenda:

Kl. 20.00 – Mingling og småsnakk, vi sjekker at alle som vil med kommer inn.

Kl. 20.15 – Framtiden til NOESK – oppløsning eller videre drift.

NB: Møte vil være åpent for ALLE tidligere-,
nåværende- og framtidige eiere av OES 
og tidligere-nåværende og framtidige medlemmer i NOESK.

NB: ikkemedlemmer får lenken til møte ved å sende en e-post til
noesk-styret@noesk.no

27.08.2020 Styret i NOESK

DIGITALT MEDLEMSMØTE 
22.09.2020 KL. 20.00

https://zoom.us/
mailto:noesk-styret%40noesk.no?subject=Styret%20i%20NOESK
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Styret i NOESK 

Leder 
• 
• 
• e-post: noesk-styret@noesk.no
     

Nestleder
• Ann Elisabeth Kvalvær   
• tlf.  924 01 464
• e-post:
    noesk-styret@noesk.no

Styremedlemmer
• Milla Krogstad
• e-post: 
      noesk-styret@noesk.no

Varamedlemmer
• Olga Myrvold
• e-post:
      noesk-styret@noesk.no

Revisor
• Mikael Kvalvær
• Revisorsupleant - 

Arnfinn Olsen

Valgkomite
• Birger Kvalvær
• Wenche Haugen

Varamedlem Valgkomité
• Frode Pedersen

Div.Info NOESK

Norsk Old English Sheepdog Klubb (noesk) org.nr. 912832686

v/Ann Elisabet Kvalvær
Ålbergvegen 30
7074 Spongdal
noesk-styret@noesk.no   www.noesk.no
kontonr. 0530 29 55540
Vipps: 523542

mailto:noesk-styret%40noesk.no?subject=
mailto:noesk-styret%40noesk.no?subject=
mailto:old.english.sheepdog%40klubb.nkk.no?subject=Henvendelse%20fra%20Nyhetsbrev
mailto:old.english.sheepdog%40klubb.nkk.no?subject=Henvendelse%20fra%20Nyhetsbrev
Div.Info
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Valpeformidler

• Styret i NOESK 

Redaktør i  OES i Norge/nyhetsbrev

• Ann Elisabeth Kvalvær
• tlf. 924 01 464
• e-post: a-eolsen@online.no

Webmaster - www.noesk.no  
 
• Karethe Jakobsen
• tlf. 996 46 012
• e-post: magdalene.64@hotmail.com

Utstillingskomite
 Styret i NOESK

Ansvarlig toppene & NOESKs årbok
• Karethe Jakobsen
• tlf. 996 46 012
• e-post: magdalene.64@hotmail.com

Resultater og kopier av kritikker fra
valpe-show må sendes til klubben av hundens 
eier,  da dette ikke mottas automatisk fra ar-
rangørene.

mailto:a-eolsen%40online.no?subject=Stoff%20til%20medlemsblad/nyhetsblad
www.noesk.no
mailto:magdalene.64%40hotmail.com?subject=Noesk%3A%20Toppene%20og%20%C3%A5rbok
mailto:magdalene.64%40hotmail.com?subject=Noesk%3A%20Toppene%20og%20%C3%A5rbok


 Nyhetsbrev nr. 2 2020  Norsk Old English Sheepdog Klubb 11

distriktskontakter
Østlandet
Grete Røed; tlf. 452 95 896
labbtuss@online.no 

Sørlandet
Anne Iris Jenssveen 
tlf. 37 27 69 63
anneiris@mac.com 

Vestlandet
Anne Kari Wold 
tlf. 92 62 38 32
ankawo@gmail.com 

Midt-Norge
Milla Krogstad; tlf. 905 25 661
mk@rom.as 

Nord-Norge
Lill Hege Løvli 
tlf. 45 51 40 27
ihlovli@gmail.com

Webansvarlig
Karethe Jakobsen
e-post: magdalene.64@hotmail.com

Medlemsannonser
1/1 side kr. 200, –
1/2 side kr. 150, –
1/4 side kr. 100, –

Juleannonser
1/1 side kr. 150, – S/H 
1/1 side kr. 250,- farge 

Fargeannonser
innside omslag bak/bakside
1/1 side kr. 300, – / kr. 400, –
1/2 side kr. 200, – / kr. 250, –
1/4 side kr. 125, – / kr. 150, –
Forretningsannonser
1/1 side pr. nr. 400, – for 2 nr. kr. 600, –
1/2 side pr. nr. 300,–  for 2 nr. kr. 450, –
1/4 side pr. nr. 200, – for 2 nr. kr. 300, –

Bladet «OES i Norge» er medlemsbladet for 
hunderasen Old English Sheepdog. Det er 
Norges eneste blad om denne rasen, og utgis 
av Norsk Old English Sheepdog Klubb (NO-
ESK), to ganger i året. 
 

Bli medlem  
Som medlem av NOESK får du i tillegg til to 
OES-blader i papir og to elektroniske blader, 
samt fire nummer av Norsk Kennel Klubs 
blad «Hundesport». 

Medlemskontingent  for 2020 er kr. 280, – 
for hovedmedlem 
(+ grunnkontingent til NKK på kr. 230, –) og 
kr. 100, –  for husstandsmedlemmer.

Foto: Grete Røed Modell:Joy

mailto:labbtuss%40online.no%20?subject=Distriktskontakt
mailto:anneiris%40mac.com?subject=Distriktskontakt
mailto:ankawo%40gmail.com?subject=Distriktskontakt
mailto:mk%40rom.as%20?subject=Distriktskontakt
mailto:magdalene.64%40hotmail.com?subject=Noesk%3A%20Toppene%20og%20%C3%A5rbok

