
NORSK OLD ENGLISH SHEEPDOG KLUBB
INVITERER TIL

50-års jubileumsfeiring 26. juni 2021

50
år

50
år

Gaver til utsillingen
Klubben vil ønske velkommen gavepremier til de forskjellige klassene. 
Ta kontakt med Leif Ragnar Hjorth (lrhjorth@online.no eller telefon 908 34 433).

Dommer Diane Andersson 
Diane Andersson kommer fra USA, men fra 1969 til 1989 bodde hun i Norge. I 1972 ble 
hun medlem av NOESK og arbeidet med klubben på forskjellige nivåer. Hun ble utnevnt 
til Æresmedlem i klubben for alt arbeidet hun investerte. Hun fikk sin første OES i 1969 
og det er fortsatt OES med hennes kennel prefix Likeabear i sin stamtavle i dag. Hun ble 
FCI autorisert dommer på OES i 1975 og har senere blitt autorisert for nesten alle raser. 

Vi feirer med stort treff for alle med OES og de med interesse for OES. Vi vil gjerne 
fokusere på at alle er velkommen enten hunden din er nedklippet, er hverdagshund eller 
på annen måte ikke er i utstillingskondisjon og deg med en lovende utstillingshund. 
Utstillingen holdes ute på hotellets område. Vi vil gjerne ha et treff for alle slik at vi kan 
bli kjent og at vi kan lære av hverandre og være behjelpelige med råd for de som trenger det 
og at alle OESer i Norge får vist seg frem. Vi håper også at vi kan ønske hunder fra andre 
land velkommen.

Fredag 25. juni
• Hyggelig samvær
• Utstillingstrening  m/Leif Ragnar
• Barn&Hund m/Hanne
• Pelsstell hjelp - hverdag/utstilling
• Agility og lydighetsmoro m/Ina og Torhild

Lørdag 26. juni
• Offisiel utstilling + valper 4-9 måneder 
 Dommer: Diane Andersson
• Enkel lunsj sponset av NOESK
• Uoffisiel utstilling for 
 Nedklipte og din Hverdags-OES
 Dommer: Diane Andersson
 • Årsmøte
• Jubileumsfest



Hun har dømt OES rundt omkring på de fleste kontinenter, i tillegg til flere 
prestigefylte oppdrag for flere raser på store utstillinger rundt omkring i verden. 
I sin periode i Norge ble hun også svært engasjert i oppdrag innen NKK og regnes 
fortsatt som dommer med tilhørighet i Norge. 

Reserve dommer
I disse Covid-19 tider er det selvfølgelig nødvendig at vi har Norsk reservedommer og da 
er Inger Ronander invitert. Hun har også hatt OES i mange år, fra 70-tallet under kennel 
Prefix Symphony. Nå har hun rasen Coton de tulear. Inger har vært FCI autorisert på OES 
i mange år. 

Hvor skal vi bo, feire oss selv og ha utendørsaktiviteter?
Vi har fått en god avtale med Thon Hotel Oslo Airport, med god hjelp fra Lisa Thielfoldt 
Nielsen (Danish Delight i Danmark) som kan dette med forhandling med hoteller etc. 

PS! Du/dere må bestille rom  i god tid  før 25. mai 2021 ellers kan det bli andre priser. 
Vi har fått reservert rom der til svært gode priser, så når bestiller bruk 
e-post: osloairport.booking@olavthon.no og referansenummer: 29595742

Rom/Frokost: kr 895,- for enkeltrom per døgn
Rom/Frokost: kr 1095,- for dobbeltrom per døgn
Hund på rommet:  kr 200,- per rom 
Parkering koster 135 pr. døgn også for bobiler. 
Vi kan avbestille alt innen 26. mai uten omkostninger.  

Jubileumsmiddag
Det blir fest på kvelden 26. juni og da har vi bestemt en sommer buffet, da vi tror de fleste 
vil finne noe der som passer for dem å spise. Drikke må dere bestille og betale selv direkte, 
men klubben inviterer all på en fordrink. Sommer buffet kr 595,- per person som betales 
inn til klubbens konto, da vi må betale under ett. 

Påmelding
Påmelding til klubbens offisielle utstilling gå inn på Norsk Kennel Klub sin webside 
(www.nkk.no), velg ”Min side” og meld på der. For alle pluss dere som vil melde på til 
uoffisiel utstilling bruk skjemaet.

Vi i komiteen ønsker alle hjertelig velkommen til OES-treff med utstilling og håper dere 
får en fantastisk helg sammen med oss. Om du har spørsmål kan du ringe Leif Ragnar på 
telefon 908 34 433.

Vennlig hilsen fra Utstillings-Jubileums komiteen NOESK
Ingebjørg, Bente og Leif Ragnar 


