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ÅRSBERETNING NOESK 30. JUNI 2013 – 29. JUNI 2014



Styret har bestått av:
Ingunn E. Aase (leder)
June Solemsmo (nestleder)
Karethe Jakobsen (styremedlem og kasserer/medlemsansvarlig)

Heidi Gravanes ! (styremedlem og distriktskoordinator)
Milla Krogstad (styremedlem og pr. ansvarlig Dogs4All 2013)
Ida-Charlotte Løvli 
(varamedlem) Joanna
Krystyna Ratajczak 
(varamedlem)

Andre verv:
Edgar 
Waag 
(revisor) 
Terje 
Wold 
(revisorsu
ppleant)

Valgkomité:
Birger Kvalvær
Harald Urnes
Tove Aasheim Olsen
Terje Wold (varamedlem)

Antall medlemmer:
Pr. 31.12.2013:  70 stk (51 hovedmedl., 15 familiemedl., 4 æresmedlemmer)

Økonomi: Regnskapet viser underskudd i 2013 på grunn av investeringer for 
å markedsføre rasen i forbindelse med Dogs4All.

Klubbens eiendeler er i perioden oppbevart av Karethe Jakobsen og Ingunn
E. Aase.

Spesialen og Årsmøtet 2013 ble avholdt på Vestby Gjestegård og 
Hyttepark, Vestby. Dommer for Spesialen var Mark Wibier fra Tyskland og 
det var påmeldt 15 hunder.

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



Hovedsaker styret har jobbet med:

• Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS) som NOESK er pålagt av NKK.

• Arbeidsgruppen har bestått av: June Solemsmo (ansvarlig), Leif Ragnar 
Hjorth, Anne Iris Jenssveen og Ingunn E. Aase.

• Møter er blitt gjennomført via Skype siden januar 2013, og RAS er ferdigstilt
og sendt NKK for gjennomsyn april 2014, hvor vi i skrivende stund avventer
tilbakemelding.

• RAS legges frem for medlemmene av NOESK på Årsmøte 2014.

• Hjemmesiden:
Arbeidet med omlegging til Word Press er i gang. Styremedlemmene har 
hatt tre møter med Ann-Elisabeth Olsen Kvalvær, og fordelt deler av 
oppgaven med å overføre den tidligere siden til ny hjemmeside. 

• Bladet:
Ann Elisabeth O. Kvalvær har vært teknisk redaktør, med Milla Krogstad 
som korrekturleser, og styret som ansvarlig for innholdet. Medlemmene av 
klubben har hatt ansvaret for å sende inn aktuelt stoff til bladet. Noe som 
har gitt oss medlemsblad med variert og bra innhold.

• På Dogs4All 2013 gjennomførte NOESK stand begge dager med Milla 
Krogstad som koordinator. Det var mange besøkende innom og en flott 
stand vi kan være stolte av!

• Styret har jobbet med NOESKs Spesialutstillingen 2014 med dommer 
Barbara Müller fra Sveits. Utstillingen ble av praktiske årsaker flyttet til 
Kristiansand. 

• NOESKs Spesialutstilling og Europa Vinner-utstillingen 2015 har også 
vært kontinuerlig arbeidet med. Både med løsninger, sted og 
dommeralternativer, da vi underveis har fått en rekke henvendelser fra 
både seriøse og mindre seriøse aktører om ulike løsninger. Ringsekretær 
2015: June Solemsmo.

• NKK har hatt oppe til høring redusering av tildeling av antall CERT. 
NOESK ved styret at ytret ønsker til NKK om at vi ønsker oss 
spesialdommer på NKK sine utstillinger for vår rase. 

• Kassereransvaret er overdratt til Karethe Jakobsen.



• Klubben er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med org.nr.: 912 
832 686. Hele styret må signere i saker som måtte berøre dette.

• June Solemsmo har gjennomført appellmerkekurs i lydighet våren 2014 
med seks deltagere. Kurset gikk i overskudd med kr. 3900,–.

• Det er født to OES-kull i Norge i 2013. Det ene ble søkt om å bli formidlet 
gjennom klubben, men ble avvist på grunn av manglende 
utstillingsresultater på hannhund.

• Karethe Jakobsen og Ingunn E. Aase har gjennomgått en del av klubbens 
eldre korrespondanse og redusert mengden betraktelig.

• Ingunn E. Aase og Karethe Jakobsen har ferdigstilt klubbens lover 
overfor NKK.

NOESK styre

Sak 4.1







Konto Navn Budsje'    2014 Budsje'    2013 Regnskap    2013

3010 Salgsinntekter    bu@kk 500,00 1000,00 1071,50

3030 Annonsering 1000,00 1200,00 1125,00

3320 Påmeldingsgebyr    uts@lling 4000,00 5000,00 4657,00

3441 Andre    @lskudd 3600,00 2000,00 3600,00

3910 Kursinntekter 5000,00 1500,00 1500,00

3920 Medlemskon@ngent 10000,00 13000,00 12930,00

3960 Lo'eri 1000,00 1000,00 1000,00

4300 Innkjøp    av    varer
   for    

videresalg

--500,00 --500,00 --485,10

6300 Leie    Lokaler --7400,00 --7400,00 --7341,00

6790 Kursleder --4000,00 --700,00 --670,00

6791 Kostnad    dommer --7000,00 --7000,00 --5655,54

6792 Kostnad    ringsekretær --1000,00 --800,00 --828,00

6793 Kostnader    arr.    komite --500,00 --500,00 --686,00

6794 Kostnad    skriver --200,00 --200,00 --151,00

6810 Programvare    etc --1000,00 --2050,00 --2036,75

6820 Trykksaker --6000,00 --6000,00 --5314,20

6860 Møte,    kurs    o.l. 0,00 --1000,00 --1000,00

6940 Porto --4000,00 --4000,00 --3994,80

7320 Reklamekostnad 0,00 --20000,00 --13616,14

7425 Premier    uts@lling --2500,00 --2500,00 --4478,48

7780 Bankgebyrer --180,00 --180,00 --177,00

8051 Renter    av    
bankinnskudd

75,00 75,00 76,76

8800 Årsresultat --9105 --28055 --20473,75





Sak 5 Innkomne saker 

Sak 5.1

Forslagstiller: Styret

NKKs RS-vedtak om fjerning av «storcertet» f.o.m. utstillingsåret 2015

Hvis det som følge av dette kommer nye championatregler der alle certifikat i Norge skal 
telle like mye, foreslår NOESKs styre følgende krav fra raseklubben:

Minst ett av de tellende certifikatene for å oppnå norsk utstillingschampionat for Old 
English Sheepdog må være oppnådd på NKK-utstilling eller på NOESKs rasespesial.

Begrunnelse: NKK har ikke utarbeidet nye championatkrav enda, men har lovet det i 
første halvår av 2014. Styret i NOESK ser seg allikevel nødt til å være i forkant av dette, 
på lik linje med mange andre raseklubber.

Hvis NOESK skal godkjenne alle certifikat, fra alle arrangører i Norge, tilsvarer det 90 
utstillinger pr. år. Det er pr. i dag så liten konkurranse innad i rasen at for at et 
championat skal ha sin verdi ser styret i NOESK seg nødt til å i hvertfall ikke lempe på 
kravene.

Sak 5.2

Forslagstiller: Styret

Klubbens vandrepokaler

Forslag: Når pokalene er i en slik stand at de ikke er attraktive for vinnerne å ta med seg 
hjem bør de arkiveres hos klubben og ikke deles ut lengre.

Premier som skal deles ut bør fortrinnsvis være gitt til odel og eie.

Begrunnelse: Klubbens vandrepokaler begynner å bli gamle og veldig stygge. Styret har 
ikke klart å finne statuttene for disse. De fleste pokalene er over 20 år gamle. Det er 
svært få som vil ha disse med seg hjem, og det er mange år siden det ikke var mer plass 
til å gravere inn navn på vinnere.

Vandrepokaler havner stort sett på lager hos NOESK fra år til år. Dette kan unngås ved å
gi premier til odel og eie.

Sak 5.3

Forslagstiller: Styret

Klubbens lover

Styret har gjennomgått lovnormalen og innført de endringer som ble vedtatt på NOESKs 
årsmøte i 2013 og sendt NOESKs lover inn til NKK for godkjenning.

Forslag: Godkjenne NOESKs lover i sin helhet.

Kommentar: Godkjenning fra NKK er ikke mottatt pr. d.d. men det er viktig at loven i sin 
helhet er godkjent av NOESKs årsmøte.



 

Sak 5.4

Forslagstiller: Styret

Omplassering av OES der eier/omplasserer ikke er medlem i NOESK

Forslag: Ved forespørsel om å være behjelpelig med omplassering av OES tas det ikke 
hensyn til klubbmedlemsskap.

Begrunnelse: I slike tilfeller er det aller viktigste at hunden får et nytt permanent hjem og at 
eier/ omplasserer og hund slipper unødvendig overlast i forhold til dette.

Sak 5.5

Forslagstiller: RAS-komiteen

Rasespesifikk Avls Strategi

Forslag: Årsmøtet vedtar å innføre RAS i sin nåværende form men kan revidere den årlig hvis 
det kommer inn forslag til årsmøtene om forbedringer i den.

Begrunnelse: RAS er utarbeidet av komiteen etter dagens behov som kan forandre seg over 
tid.

RAS-dokumentet se vedlegg 1.

styret i NOESK 
28. mai 2014



Vedlegg 1

Rasespesifikk    Avlsstrategi    (RAS)    –    Norsk    Old    English
   Sheepdogklubb    

Arbeidet med RAS startet opp i januar 2013. Styrerepresentant June Solemsmo fikk i oppgave å
lede arbeidet sammen med Leif Ragnar Hjorth (oppdretter og eksteriørdommer for rasen), 
klubbens leder Ingunn Aase (oppdretter) og Anne Iris Jenssveen (oppdretter). Første utkast var 
NKK i hende 1. januar 2014.  
 

KLUBBENS    HISTORIE    

Norsk Old English Sheepdogklubb ble stiftet 31. mars 1971, med i underkant av 90 registrerte 
eksemplarer av rasen. I 2011 feiret klubben sitt 40-års jubileum. Klubben hadde sin storhetstid 
fra midten av 1980-tallet og fram til midten av 1990-tallet, og hadde flere undergrupper spredt 
utover i landet. I mange år var klubbens kjerne av praktiske årsaker i Østlandsområdet. Men 
med dagens teknologi avholdes møtene via Skype, og vi har dermed anledning til å ha 
medlemmer fra ulike kanter av landet med i Styret. De siste årene har klubben slitt med 
rekruttering av medlemmer, og er blitt en ganske sårbar klubb. Mye av årsaken kan være 
«tidsklemma» i samfunnet som kanskje passer dårlig med pelsstell, samt at det fødes få valper i 
Norge i dag.  
 

RASENS    HISTORIE        

Historisk sett er ikke OES så veldig gammel, fra ca 1600-tallet, og opprinnelsen diskuteres. 
Sannsynligvis var det russiske gjeterhunder, f.eks. Sydrussisk Ovtcharka, som kom inn til 
England og ble parret med allerede eksisterende gjeterhunder (Bearded Collie?), og rasen 
utviklet seg etter hvert. Bobtail ble navnet, da OES egentlig var en fattigmannshund hvor halen 
ble kupert fordi man da slapp å betale hundeskatt. Pelsen/ulla ble klippet samtidig med sauene, 
og iblandet saueulla for å gjøre tråden tyngre og sterkere. 
 
Etter hvert ble rasestandarden utviklet, og rasen ble kjent som en god arbeidshund og samtidig 
en vakker utstillingshund.  
 
I 1988 ble kupering avskaffet i Norge. Vi fikk et dramatisk fall i registreringer, og flere 
oppdrettere ga seg. Men etter hvert har rasen bygget seg opp igjen også i Norge, og haler er 
kommet for å bli slik at navnet Bobtail ikke lenger er så betegnende.  
Old English Sheepdog er fra gammelt av en arbeidshund med gode gjeter- og 
varslingsinstinkter. 
Den tykke pelsen med kraftig underull gjør hunden hardfør i all slags vær, og beskyttet 
opprinnelig mot angrep fra rovdyr. Underulla gjør at hunden tåler varme like godt som kulde 
og vind. Typisk for OES er også at de har et sterkt instinkt for å «holde flokken sammen».  
Rasen brukes fortsatt som gjeterhund flere steder i verden. Old English Sheepdog er meget 
selvstendig fra naturens side, og er kjent for å gjete buskapen uten kommandoer hele tiden. 
OES har kapasitet til å løpe i mange timer. Den er med andre ord meget utholdende. Måten 
den arbeider på beskrives som «kroppsgjeter». 

   1    



 
RASENS    POPULASJON    

Det ble registrert 120 nye OES i Norge i 1988. I 2012 ble det registrert seks importer. I 2013 
antar klubben at det totale antall OES i Norge er i underkant av 100 eksemplarer mellom 0-12 
år. Det har vært jevnt med importer, og den genetiske polen er bred innenfor rasen.  
 
2010-  -tallet  :    (År/antall registrert)    

2010: 12 2011: 11 2012: 6 (kun importer) 2013: 9 

2000-  -tallet  : 124 registrerte OES    

2000: 19  2001: 16 2002: 6 2003: 8 2004: 13    

2005: 11 2006: 6 2007: 10 2008: 23 2009: 0   

1990-  -tallet  : 329 registrerte OES 

1990: 49 1991: 32 1992: 66 1993: 20 1994: 28  

1995: 14 1996: 42 1997: 34 1998: 17 1999: 27 

1980-  -tallet  : 875 registrerte OES 

1980: 76 1981: 70 1982: 61 1983: 61 1984: 92 

1985: 113 1986: 93 1987: 113 1988: 120 1989: 76 

Kullstørrelser    

2012: 0 kull 

2011: 1 kull (0/1)   Tisper: 0  Hannhunder: 1 Totalt: 1  

2010: 4 kull (3/3), (2/4), (2/3), (3/2) Tisper: 10  Hannhunder: 12  Totalt: 22  

2009: 0 kull    Tisper: 0  Hannhunder: 0 Totalt: 0  

2008: 3 kull (4/2), (4/3), (4/5)  Tisper: 12  Hannhunder: 10 Totalt: 22  

2007: 1 kull (0/1)   Tisper: 0  Hannhunder: 1 Totalt: 1  

2006: 2 kull (4/2), (3/0)  Tisper: 7  Hannhunder: 2 Totalt: 9  

2005: 1 kull (5/2)     Tisper: 5  Hannhunder: 2 Totalt: 7  

2004: 3 kull (2/1), (3/5), (2/2)  Tisper: 7  Hannhunder: 8 Totalt: 15  

2003: 1 kull (3/5)    Tisper: 3  Hannhunder: 5 Totalt: 8  
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Effektiv           populasjonsstørrelse     

Vi kan slå fast at det er svært lav innavlsgrad i Norge, noe som skyldes at det hentes inn avlsdyr 
fra andre land. Lavt antall solgte valper er i seg selv en begrensende faktor for matadoravl av 
signifikant betydning. 
 
KORTSIKTIGE    OG    LANGSIKTIGE    MÅL    

Det er få arvelige problemer på hundene i Norge, og NOESK mener at de etiske retningslinjene 
ivaretar dette på en tilfredsstillende måte pr i dag.  
 
Det er enkelt å bruke utenlandske hunder og kjøpe inn avlsmateriale fra utenlandske hunder. 
Oppdrettere og NOESK/RAS må holde øye med hvor disse hundene kommer fra, og om 
eventuelle genetisk betingede sykdommer kommer med som må undersøkes videre.   
 
For å unngå ervervede sykdommer som hjerte- og kar-, skjelett- og hudsykdommer må 
oppdrettere og NOESK-styret fortsatt holde et høyt nivå på undervisning om pelsstell og 
ernæring. Fete hunder er ikke kraftige hunder, slik som standarden krever. 
 
 
 
 

HELSE        
 
OES er egentlig en ganske sunn rase. Det er få alvorlige problemer, og det er svært få hunder 
som må avlives på grunn av sykdom i ung alder. Rasen har en gjennomsnittsalder på 10-12 år.  
 

BITT        

Hos enkelte individer ser man litt små tenner, men ikke slik at det gir sunnhetsproblemer. 
Tannmangel er svært sjelden, og heller ikke dette av en slik art at det gir sunnhetsproblemer. 
Dessverre er det en del eiere som glemmer rengjøring av tennene, som selvfølgelig kan gi dårlig
munnhygiene som tannstein og tannråte. Dette har imidlertid mer med stell av hunden å gjøre, 
og er ikke en arvelig faktor. Munnhulesykdommer utover dette er ikke kjent. 
 

ØYNE    

De siste 25 årene er avlshunder blitt øyelyst. Det har vært få- og ingen alvorlige funn.  Arvelig 
og senil katarakt har vært mest vanlig, men ikke i et omfang som utgjør et alvorlig problem for 
rasen eller for individet. Enkelte tilfeller av retinal dysplasi og glaucom har også vært oppdaget,
men uten at det heller har medført alvorlige problemer for rasen. Klubben har fra 2013 derfor 
sluttet å kreve øyelysing av avlsdyr, men anbefaler det likevel der oppdretteren finner at det er 
fornuftig. 
Fargen ”Wall-eye” som absolutt forekommer i rasen er like sunne øyne som mørkebrune øyne.  
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DØVHET    

Det sies at genet merle i rasen kan forårsake døvhet hvis det dobles opp hos både hannhund og 
tispe. Imidlertid diskuteres det om merle-genet med døvhet overhodet eksisterer i rasen, og 
mange mener at det i tilfelle ville blitt født betydelig flere døve valper ettersom mange 
oppdrettere ikke har tatt hensyn til det, - eller overhodet har visst om det -, over mange tiår.  
Det ble funnet døve valper i Norge på slutten av 1970-tallet. For å undersøke dette nærmere, 
ba styret i NOESK om hjelp fra oppdretter Anne Jenssveen (den gang Hagen), som 
gjennomførte et 
prosjekt hvor to døve hunder ble parret med hverandre. Ingen av valpene ble døve, og det er 
ikke senere registrert døve valper etter de samme linjer. Konklusjonen den gang var at det måtte
dreie seg om føtal virusinfeksjon, og dette er nok en sannsynlig forklaring også i dag.  
Døvhet på OES anses som en større utfordring nedover i Europa, hvor valper hørseltestes før 
leveringsklar alder. NOESK er pr i dag skeptisk til denne praksisen, og mener det er en 
unødvendig belastning for valpen. Testen krever at valpen dopes ned, og testen i seg selv har 
forårsaket dødsfall på ellers friske valper. All erfaring fra 1970-tallet viser dessuten at døve 
valper er lett gjenkjennelige allerede tidlig i valpekassen.  
 

HOFTER    

Hofter har vært undersøkt i snart førti år på OES. Vi har likevel ikke spesielt mye statistikk å 
vise til, da det stort sett bare er hunder som skulle brukes i avl som har blitt undersøkt. Funnene 
har vært nokså konstante, ca tjue prosent med påvist HD og ca åtti prosent uten. Dette til tross 
for at det i alle disse årene har blitt avlet på nærmest bare HD-frie hunder. 
Hunder med positiv HD har likevel tålt sin dysplasi godt, og har stort sett oppnådd 
gjennomsnitts levealder. NOESK har krav om kjent HD-status på avlsdyrene for at valpene skal
kunne registreres i NKK. 
 

ALBUER        

De samme tallene finner vi vedr. albuer, som har vært undersøkt de siste 20 årene.  
 

ANDRE    SYKDOMMER        

Cancer sykdommer, hjertesykdommer, nyresykdommer og epilepsi har selvfølgelig vært 
registrert, men uten at det er vurdert som et stort problem for rasen i Norge. En observant 
oppdretter kan trolig greie å utelate disse individene i sine linjer slik at det ikke blir problemer. 
 

MENTALITET    

En OES SKAL ha et mildt og vennlig temperament. Det forkommer temperamentsproblemer 
fra tid til annen, men er heldigvis sjelden og skal ikke godtas. Disse skal heller ikke gå videre i 
avl. 
 

HUDPROBLEMER    

Hudlidelser er et minimalt problem hos rasen. Men OES er en rase med mye pels som trenger 
jevnlig stell for å unngå usunn hud, - både hunder i full pels og nedklipte hunder. En velstelt 
OES har ingen utpreget hundelukt, selv ikke når den er våt. 
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Våteksem forekommer når pelsen tover seg til nærmest et panser og luft ikke kommer til, - 
fuktighet blir værende og dette resulterer i hudproblemer. I verste fall kan gjengrodd pels rundt 
anus gi avføringsproblemer for hunden.  
Gjengrodde ører kan gi hudproblemer i ørene (betennelse).  
Dette er ikke arvelig belastede sykdommer, men skyldes manglende stell av hunden.  
Den vanskeligste pelsen er nok den som er tynnest eller finest/bløtest, da denne er mest ullen og
krever mest stell. 
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KONKLUSJON    VEDR.    SUNNHET        

Ved en gjennomgang av sunnheten hos OES i Norge, mener NOESK at man trygt kan definere 
rasen som en generelt sunn rase. Klubben driver et godt avlsetisk program som utelukker syke 
individer, noe som gjør at rasen holder seg konstant sunn på et optimalt nivå.  
 

TALL    OG    STATISTIKK    

01.01.2003 - 01.01.2013, fra NKK DogWeb: 
 
ECVO øyeundersøkelser: Av 100 stk utførte har 2 stk påvist ikke-medfødt katarakt 1
stk påvist cortical 
1 stk anmerket mistenkt cortical 
1 stk påvist Pers.pupilmembran (PPM) 
I realiteten dreier dette seg om 3 hunder. 
Øyediagnose: 17 stk utført fra 2003-2005, alle FRI. 
 
Albueleddsartrose (AD), 20 registrerte undersøkelser 2004-2012:  19 
stk grad A (Fri) og 1 stk grad D.  
 
Hofteleddsdysplasi (HD), 98 registrerte undersøkelser: 
72 stk A 6 stk B  11 stk C 6 stk D  3 stk E 
 

FOREKOMST    AV    REPRODUKSJONSPROBLEMER        

Det fødes få kull i Norge pr. i dag, og klubben er ikke kjent med reproduksjonsproblemer for de
kull som er registrert. 
 

BESKRIVELSE    AV    KORTSIKTIGE    OG    LANGSIKTIGE    MÅL     
   

 

PRIORITERING    OG    STRATEGI    FOR    Å    NÅ    MÅLENE    
   

 

MENTALITET    OG    BRUKSEGENSKAPER    (Gjeterprøver,    
bruksprøver    og    mentaltester)        

Det finnes OES-er som har deltatt og bestått MH i Norge i dag.  
 

ATFERD        

Arbeidsgruppen i RAS for OES vurderer å jobbe mer med dette punktet, dersom det er interesse
for det på Årsmøtet i 2014. 
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EKSTERIØR        
 

HELHET    

Kraftig, elegant og med rullende bevegelser. GLAD. Stor velstelt pels: Blå og hvit som voksen, 
sort og hvit som valp. 
 
Hva har skjedd med rasen:  
Størrelse er ofte et diskusjonstema. Proporsjoner og kjønnspreg er imidlertid betydelig mer 
viktig, så lenge hunden er over 56 cm høy. 
Rasen skal være ”cobby”. Dette innebærer en kvadratisk form og en muskuløs og velutviklet 
brystkasse med stort volum uten at den blir tønneformet.  
 

OVERLINJEN    

Standarden sier at OES skal være høyere over hoftekammen enn over manken. Dette er på vei 
til å bli borte, og de karakteristiske rullende OES-bevegelsene kan forsvinne og bli erstattet av 
mer smidige og langstrakte bevegelser. Dette er ikke ønskelig da bevegelser inngår i rasens 
identitet.  
 

HODET        

Hodet skal være kraftig, romslig og kvadratisk, med tydelig forskjell mellom hann og tispe. 
Ørene skal være små. Uttrykket er mildt.  
 

BITTET        

Kan være saksebitt eller tangbitt. For små tenner skal kommenteres i en kritikk på utstilling. 
Droplet teeth (dvs. at incisivene 3 – 4 kan falle noe fram) er nokså kjent i rasen, men er ikke et 
problem som skal tilsi redusert premiesetting. Det har ingenting med underbitt å gjøre, men kan
kommenteres. Underkjeven må være ganske kraftig .  
 

ØYNE    

På OES skal øynene være mørkebrune eller wall-eye (ett eller begge).  
Wall-eye, - glassøye -, er en hvitblå farge, og blir i gamle bøker beskrevet som den fargen 
sprukket porselen har.  
Altfor lysebrune øyne gjør uttrykket mindre mildt og er feil, og er et problem man skal være 
oppmerksom på. 
Det kreves ikke pigment rundt øynene, men mellom to identisk flotte og riktige hunder bør 
eksteriørdommer velge den av hundene som er best pigmentert.   
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NESEPIGMENT        

Dette skal være sort. En grå nese betyr en blåpigmentert hund hvor også øynene er gråblå (jfr. 
Bearded Collie). Dette er feil på OES, og skal ikke kvalifisere til CK. Nesen skal ha store 
nesebor. 
 
STOPP    

Dette skal være godt markert, men ikke som hos en St. Bernhard. Tydelige øyenbrynsbuer må 
være identifiserbare for at hodet skal være korrekt.     
 

HALS        

Halsen skal være lang, men ikke overdrevet lang slik at hunden mister sine vakre proporsjoner. 
Den må være kraftig med godt utviklet muskulatur og gå smidig over i kroppen.  
 

KROPP    

Kroppen skal være cobby. Det vil si kraftig utviklet kropp uten at brystet blir tønneformet. 
Skuldrene og fronten skal være stabile uten for markert forbryst, men skuldrene må heller ikke 
være framskutte. Fronten skal være flat og rett, hvor man kjenner godt utviklet muskulatur. 
Brystet er relativt langt med kort lendeparti som også har en vel utviklet muskulatur. Dette 
indikerer en arbeidende hund som er i stand til å bevege seg sunt og stabilt. Krysset på en OES 
er relativt kort og bredt. Bakparten har betydningsfull bredde på grunn av meget godt utviklet 
muskulatur (gir pæreformen). 
 

HALE    

Tradisjonelt ble OES kupert. Bare 0-1 ledd sto igjen, og hundene levde svært godt med det. Nå 
er halen ”normalt ansatt ”. Man skulle vel kanskje ønske at halen var som på en Bearded collie, 
men med sitt korte, brede kryss får OES ofte haler som er noe høyt ansatt og dermed har lett for
å føres opp under bevegelse. Selve halelengden kan variere. Det beskrives at OES også kan 
fødes med stumphale, men dette er det liten til ingen erfaring med i moderne tid. Halen 
bedømmes derfor som den er på utstilling.  
 

PELS        

Pelsen skal være rikelig med god, stri struktur og vannavstøtende underull. Pelsens kvalitet er 
viktigere enn pelsens mengde og lengde. Pelsen skal være stri (harsh) uten krøller. Myke pelser
er uønsket. Under pelsskiftet kan pelsen ha et brunaktig skjær og kan framstå som myk. God 
struktur på pelsen går absolutt foran stor mengde pels.  
 
DE STØRSTE PELSENE er ofte mørke til sorte, blir fort brune i dekkhårene, noe som egentlig 
også skal redusere i kvalitetsangivelse på utstilling. Pels av dårlig i kvalitet er ofte ullen og 
mørk, er dårlig værbeskyttende og krever mer pelsstell enn en pels av god kvalitet. 
 
DE BESTE PELSENE er de som har den rette dueblå fargen i det blå og vanligvis sees ikke et 
eneste brunt hår (bortsett fra i pelsskifte). Disse er ofte sølvgrå som junior eller unghund.  
Pelsen er relativt stri å kjenne på og underullen er tett og fettaktig i bunnen. Samlet gjør dette 
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at pelsen ser nesten like fin ut etter en regnskur, mens den finere og mer ullene beskrevne 
pelsen faller helt sammen i regn.  
 
FARGE        

Standarden sier hvit og blå (dueblå). Større og mindre blå partier i hodet er helt OK. Enkelte 
eksteriørdommere legger ofte positiv vekt på et helt hvitt hode. Rene rasedommere legger ingen
nevneverdig vekt på tegninger i hodet eller ikke.  
Hvite halser gir optisk lengre hals, men realistisk lengde på hals er viktigere.  
Hvite flekker i det blå på kroppen aksepteres ikke i den engelske standard. Imidlertid vil 
små, hvite og ikke dominerende flekker i det blå aksepteres hos ellers utmerkede hunder. 
Alle brune nyanser er uønskede. 
 

BEVEGELSER    

Den typiske OES har effektive, rullende bevegelser i trav, og kan fortsette ganske uanstrengt i 
time etter time. Passgang innimellom i sakte fart er ingen feil hos en OES. Som på alle 
gjeterhunder bæres hodet lavt under bevegelse.  
 

BEIN    

OES har små, runde poter, kraftig beinstamme og lave haser. Moderat vinklet uten 
overdrivelser, for å få fram de rasetypiske bevegelsene. 
 

TEMPERAMENT    

En OES skal være en glad hund, og skal vise glede i nesten en hvilken som helst situasjon. 
Unntaket vil være en junior som debuterer i utstillingsringen, og/eller har trent litt for lite på en 
ny situasjon. 
 

HELHET    EKSTERIØR        

En OES skal være vakker og harmonisk bygget med kraftige, spenstige og seige rullende 
bevegelser, og en ordentlig kropp med en pels som tåler været gjør helheten fullendt. I 
utstillingsringen børstes pelsen opp over lenden og bakpart for å framheve den stigende 
overlinjen og den karakteristiske pæreformen sett ovenfra (bredest bak).  
 
Pr dato er det ikke registrert at OES sliter med overdrevne eksteriørtrekk. 
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Sak 6

Valgkomité NOESK

Årsmøte 2014 i NOESK

INNSTILLINGEN TIL VALG AV STYRE   

Årets innstilling fra valgkomiteen er:
Leder  på valg  Ingunn Aase   gjenvalg to år
Nestleder  ikke på valg June Solemsmo    to år
Styremedlem ikke på valg Karethe Jakobsen    to år
Styremedlem  på valg  Heidi Gravanes   gjenvalg  to år
Styremedlem på valg  Milla Krogstad   går ut  to år
   

 
Ida Charlotte Løvli  ny  to år

Varamedlem på valg  Joanna Krystyna Ratajczak  gjenvalg ett år
Varamedlem på valg  Lill Hege Løvli   ny  ett år

Valgkomité  på valg  Birger Kvalvær   gjenvalg ett år

   
 

Tove Aa Olsen   gjenvalg ett år

   
 

Harald Urnes   gjenvalg ett år

Vara til valgkomité   Terje Wold   gjenvalg ett år 

Revisor       på valg Edgar Waag   gjenvalg  ett år

Revisorsuppleant   på valg Terje Wold   gjenvalg ett år
Valgkomiteen ved
Birger Kvalvær 

STEMMESEDDEL ved årsmøte i NOESK 29. juni 2014
Valg ved årsmøte i Norsk Old English Sheepdog Klubb 29. juni 2014
Sett kryss i én rubrikk ved hver kandidat du ønsker å stemme på. Hvis det blir påført andre kandidater enn de som står
på stemmeseddelen vil den være ugyldig. Forhåndsstemmer må være klubben i hende senest 25.06.2014.

NB!!! Blanke stemmer teller som NEI-stemmer.

Sak 6.1 Leder

 JA NEI BLANK

 [    ] [    ] [    ] Ingunn E. Aase gjenvalg, innstilles for 2 år

Sak 6.2 Valg av to styremedlemmer

 JA NEI BLANK

 [    ] [    ] [    ] Heidi Gravanes gjenvalg, innstilles for 2 år

 JA NEI BLANK

 

 

[    ] [    ] [    ] Ida-Charlotte Løvli ny, innstilles for 2 år



Sak 6.2.1 Valg av to varamedlemmer til styret

 JA NEI BLANK

 [    ] [    ] [    ] Joanna Krystyna Ratajczak gjenvalg, innstilles for 1 år

 [    ] [    ] [    ] Lill Hege Løvli ny, innstilles for 1 år

Sak 6.3 Valg av revisor

 JA NEI BLANK

 [    ] [    ] [    ] Edgar Waag gjenvalg, innstilles for 1 år

Sak 6.3.1 Valg av revisorsuppleant

 JA NEI BLANK

 [    ] [    ] [    ] Terje Wold gjenvalg, innstilles for 1 år

Sak 6.4 Valg av tre medlemmer til valgkomiteen

 JA NEI BLANK

 [    ] [    ] [    ] Birger Kvalvær gjenvalg, Innstilles for 1 år

 [    ] [    ] [    ] Tove Aasheim Olsen gjenvalg, Innstilles for 1 år

 [    ] [    ] [    ] Harald Urnes gjenvalg, innstilles for 1 år

Sak 6.4.1 Valg av ett varamedlem til valgkomiteen

 JA NEI BLANK

 [    ] [    ] [    ] Terje Wold gjenvalg, innstilles for 1 år

NB!!!  Benytt 2 konvolutter  til  stemmeseddelen.  Det er viktig at den innerste konvolutten er helt  blank. (Ingen
adressat eller avsender på denne, dette for å gjøre stemmegivningen hemmelig). Legg deretter denne konvolutten oppi
konvolutt nr. 2 som adresseres til NOESK v/Karethe Jakobsen, Linåkerveien 14, 1930 Aurskog og husk å skrive
avsender på den ytterste konvolutten  .   Dette er veldig viktig da stemmen ellers ikke vil  være gyldig,  da det må
kontrolleres  at  medlemskontigenten  er  betalt  før  konvolutten  åpnes  på  årsmøtet.  Kun  én  stemmeseddel  i  hver
konvolutt.  Det  vil  altså  si  at  husstandsmedlemmer  må  sende  sin  stemme  i  egen  konvolutt  med  dennes
avsenderadresse på. Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest onsdag 25. juni 2014.

Stemmeseddel side 1 av 1
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