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på giro 7 36 04 44.

Ønskes faktura kontakt da venligst
kasserer Rene Skaarup- se RRK's bestyrelse.
Ved spørgsmål ang. annoncemateriale kontakt
bladansvarfige Helle Lauridsen.

Medlemskab i RRK
Medlemskab af Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark
opnåes ved indbetaling af kontingent.
Enkelt medlemskab:
Familie medlemskab:

RRK's bestyrelse

Lauridsen

i RR-Ridgebacken

Betaling af annonce

Info s ide

250,- dkr.
300,- dkr.

PR- og bladansvarlig
Helle Lauridsen
Kastedvej 37, Kasted
8200 Århus N.
tlf: 86 24 40 69
E-mail: Helle@kibutata.dk
Sekretær
Helle Lynge
Lindebakken 4
3450 Allerød
tlf: 48171214
E-mail:helle.lynge@get2net.dk

Hvalpeanvisning
Kontingent

indbetales

på: Giro 7 36 04 44

og omplacering

Udvalg under RRK
- kontaktperson henviser yderligere

Hvalpe:
Kirsten Hansen
Vojensvej 50
2610 Rødovre
Tlf:3641 44 90
E-maiil:
elmann @jubiimail.dk

Lovudvalg: Johannes Knigge - 36 49 31 21
Blad og PR udvalg: Helle Lauridsen - 86244069
Avls- og Sundhedsudvalg: Helle Lynge - 48 17 12 14
BrugshundeudvaJg: Lene Tornkjær - 75 55 77 57
Udstillingsudvalg: Helle Lauridsen - 86 24 40 69

Optagelse på klubbens hvalpeliste skal ske via kontakt til
klubbens hvalpeanviser.
Hvalpeliste kan ligeledes ses på klubbens hjemmeside
http://www.ridgebackklub.dk

For at bevare stemmeretten
på Generalforsamlingen
skal kontingentet være indbetalt senest den 31/1
samme år.

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem
medlemmer fra klubben.

Regioner i RRK- aktiviteter

samt frivillige

Omplacering:
Lena Carfson
Egebjergvej 47
4571 Grevinge
tlf: 59 66 05 66
E-mail:
Lena@hazinas.dk

Forside: En hvalp nyder /ivet- ejet af Peter og Marianne
Grønn Prior
Bagside: Hvalpehygge- indsendt af Lena Garlson

for medlemmer

Vest: Helle Lauridsen, tlf: 86 244069 (Århus)
øst: Rikke B. Knigge, tlf: 364931 21 (Hovedstadsomr.)
Fyn: Anne-Grethe Matthiesen, tlf: 62263208
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Igen i år er HD og AA omdrejningspunkt
Generalforsamling.

for forslagene til årets

I .Hundenvs marts nummer 2002 er der som altid en oversigt
over HD udviklingen i Danmark i det forløbne år.
En lille race som Rhodesian Ridgeback bliver ikke nævnt,
men der er alligevel interessante detaljer vi kan bruge i vores
avlsarbejde: RR's har bedre hofter end nogen af de populære
racer: nærmest ligger Flatcoated Retriever med 72% A hofter
og 15% B - resten fordelt på C og D.
MEN mht AA går det ikke så godt.
Her har Broholmer, Rottweiler, Newfoundland og Berner
Sennen dårligere albue status, mens Schæfer, Labrador og
Golden ligger over.
At det er foruligende kan også ses i sammenhæng med en
anden del af artiklen:
"På både HD og AA området kan konstateres en positiv udvikling mod flere hunde uden anmærkninger. At udviklingen
ser ud til at gå stærkest på AA området, hænger godt sammen med at arvbarheden for AA er større end for HD".
RRK's AA statistik er STIGENDE: i 2000 var 86% af de fotograferede hunde AA status O, i 2001 50% og i 2002 70%.
Dette betyder, at vi får flere hunde med en status dårligere
end 0/ AA-fri.
I 2003 er der født/planlægges indtil videre 5 kuld - heraf 3 kuld
hvor en af forældrene har AA status dårligere end 0/AA-fri.
Graferne visende hhv den samlede fordeling på HD og AA
2000-2002
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Rhodesian Ridgeback - en afrikansk hund
af Scotty Stewart - Sydafrikansk

opdrætter, samarbejder med rangerne i Kruger National park.

For at forstå disse storslåede dyr er det
først og fremmest nødvendigt at sætte pris
på deres forskelligartede natur, deres fleksibilitet og tilpasningsdygtighed, deres ud-

prægede kærlige og følsomme natur, deres
højtudviklede intelligens og , først og fremmest - deres udprægede floknatur. Denne
stærke flokfornemmelse får dem til at knytte
sig til flokken for at forsikre indbyrdes overlevelse etc., og de vil bruge alle deres evner
på at beskytte flokken - også selvom flokken er tobenet og bushen udskiftet med
parcelhushaven.
Denne flok følelse kan være tricky - for de
må acceptere os som ledere til trods for
vores ofte svage (set med deres øjne) og
ujævne attitude. Heldigvis er de overordentligt kærlige og de finder vores tilsvarende kærlighed til dem en stærkt formildende faktor. Når først Ridgebacken har
knyttet sig til dig har du har fået venskab
og kærlighed fra en totalt loyal følgesvend
for resten af dens liv.
Det er et forhold, som fuldt opleves af ejeren og det er sikkert netop denne kvalitet,
som placerer Rhodesian Ridgebacken som
noget helt specielt for alle os som succesrigt har knyttet venskab med disse fine,
brune, evigt trofaste følgesvende.

sig selv, det er intet løssluppent i hans
dræberevner. Og Ridgebacken ved dette.
Vores små hunde har en enorm respekt, på
kanten af angst for disse store katte. Og
meget fornuftigt, for en løve
betyder en Ridgeback fysisk
ingen trussel overhovedet og
der kræves meget lidt af løven
for at slippe af med hunden.
Men løven bliver også hurtigt
klar over at Ridgebacken kan
overvinde sin angst og fortsætte med at drille og terrorisere ham (for det er det
RR' ens aktiviteter går ud på) .
På trods af sin fysiske totale
underlegenhed repræsenterer
RR' en en meget virkelig psykologisk trussel mod løven.
Og så kører "spillet" i en af naturens potentielt mest ulige konkurrencer - hvor hunden
alligevel kommer igennem som vinder grundet dens intelligens og hurtighed/kraft.

Heldigvis gør moderne rifler det unødvendigt for vores modige brune hunde at holde
løven, en jæger behøver ikke mere at komme
indenfor 30 meters afstand til
løven blot p.gr.a. sit ringe
våben. Men hunden har stadig mange andre aktiviteter
som sikrer den en plads i alle
bush aktiviteter i dag. Det er
der ude, frit løbende på
Veld'en (bushen) at man kan
opleve dens helt specielle
evner i at takle ethvert problem, som bushen kan præstere. Dette er det miljø den er
designet til at operere i og det
er her Ridgebacken regerer
helt uovertruffet.
Til slut et lille tip: En Ridgeback har meget
tilfælles med løven. De jager på samme
måde, de er frygtløse og højt intelligente
Der er gode grunde for disse hundes adetc. etc. - så hvis du er i tvivl om din hunds
færd. De blev omhyggeligt opdrættet i
Rhodesia udfra adskillige velkendte (hoved- opførsel så tænk på den store kat og se om
sageligt j agt- ) racer for at udføre en specifik det kan give en ide til en løsning.
funktion nemlig løvejagt. Hundenes job gik
ud på at distrahere "objektet" på en sådan
Temperament i det hjemlige
måde at det blev på et sted i så lang tid som miljø
det var nødvendigt - hvilket normalt indebar Men Ridgebacken er ikke kun egnet til busat jægeren skød byttet på ekstremt tæt hold, hen. Den tilpasser sig og er ligeså effektiv i
med datidens yderst ineffektive rifler.
storbyen. For at forstå dette kig på hans
Løven er sandsynligvis verdens mest effek- forfædre: da racen blev sat sammen brugtes
tive rovdyr (dræber). Han spilder ikke sine
en masse forskellige jagthunde for at nå
evner, han dræber for at spise eller beskytte

målet: Pointere, Bulldogs, terriers,
Deerhounds, Foxhounds, Bloodhounds,
etc. etc. blev brugt til at lave en hund der
kunne tilpasses disse usædvanlige krav
samt de oprindelige Syd Afrikanske racer,
som havde udviklet sig fra de oprindelige
Hottentot hunde over Vuilbaard, Steekbaard
og Boerboel. De sidstnævnte racer er
associeret med Boernes migration fra Cape
og nordpå. Disse hunde skulle passe på
ejendelene, dyrene (får og kvæg) og mest
vigtigt familierne, som pionerende rejste
gennem de ukortlagte områder i Afrika. Helt
op til 1940' erne var det især Boerboelen, der
var den mest populære jagthund i Sydafrika.
Efter 2. verdenskrig blev den langsomt afløst af den intelligentere og hurtigere brune
løvehund.

Så vi ender op med en hund som ikke alene
finder sine forfædre fra et bredt udvalg af
velkendte racer, men også fra de lokale
hunde der havde fulgt Vortreekkerne og
ægerne i generationer.
Intelligens som en race karakteristik
Et sted hvor den originale RR stadig lever
stærkt, er i vores hundes intelligens. Det

kan være vi er ved at miste den stærke beslutsomhed, som er nødvendig i en hund
der skal kunne stå ansigt til ansigt med en
af verdens farligste rovdyr. Dette betyder
måske ikke så meget i år 2003 som det, at vi
helt sikkert IKKE har ødelagt racens store
intelligens. Dette viser sig især tydeligt i
kommentarerne om RR'ens stædighed - og
det må man håbe den bliver ved med at
være i mange år fremover. Årsagerne er
tydelige. Ridgebacken er klog, den er også
følsom og er ikke villig til at lide under at
blive behandlet som en cirkus klovn. For
den gælder livet om at overleve og at bruge
sine kræfter på unødvendig underholdning
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er ikke hans styrke. Hvis der er noget vigtigt at gøre vil din RR gøre sit yderste.
Jeg kan give to eksempler på denne modus
operandi af vores yndlingsrace. Den første
er velkendt og drejer sig om racens (mangel

på) evner som apporterende jagthund -ja
den er næsten inkorporeret i racestandarden:
Lad os sige at du kaster en bold forbi ham
og uden ordre løber han efter den, fanger
den og bringer den tilbage (men det er ikke
helt sikkert at han har lyst til at overgive
den til dig) - du gør det igen - og fantastisk,
du får den tilbage endnu hurtigere! Nu kører
det bare - så du kaster bolden en tredje
gang
Ridgeback psykologi er måske
ikke din stærke side, men selv du kan læse
hans ansigtsudtryk som klart siger: "hent
den selv". Han holder forfærdeligt meget af
dig - men har han ikke allerede hentet den to
gange - og hvad får man ud af det? intet absolut intet!. Du må ikke strække hans
tiltro udover grænsen, for det er sådan han
bedømmer legen: er den troværdig? hvad
beviser den? vil den hjælpe du og ham i at
overleve?
Det næste eksempel er måske lettere at forstå: Der er en meget veltrænet RR som "holder" løver virkeligt godt. Han driller dem til
at koncentrere sig fuldstændigt om ham
selv og glemme alt om mennesket der står
30 m. væk med sin riffel i hånden. Dette
giver jægeren den perfekte mulighed for at
fjerne den mindste plet på løvens næse eller
det sorteste hår i dens hale. Og som det ofte
er sagen foretrækker jægeren at kigge på
løven og nyde nærheden til "the gentleman
ofthe bush", og lader ham "lege" med
RR' en i fuld viden om at løven ikke vil angribe den. Hvem ellers får muligheden for at
nyde et så spektakulært syn af en fuldt
udviklet hanløve?
I dette tilfælde vil Ridgebacken arbejde med
løverne igen og igen - fordi der er en grund.
Han var lavet til at holde løver - det er hans
kald. Der er ikke nogen "leg" her, alt er dødeligt alvor og alle deltagere ved det. Men
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hvis alt går vel vil de overleve og det er
derfor at Ridgien vil deltage totalt igen og
igen og atter igen. Bold øvelsen gav ikke
noget - den leg var kedelig og fordi
Ridgebacken ikke gider bliver den stemplet
"stædig".

Ernæring:

Racen er generelt sund, stærk og fri for
sygdomme og kan fungere på meget lidt. De
originale hunde, hvad enten i Matabeleland
eller i hvad der nu er Kruger National park,
blev ikke fodret med bøffer. De fik sikkert
deres del af resterne fra byttet. Som de fleste hunde elsker de at få et stort ben og
Jægeren
gnave på, men de kommer igennem dem
Som de fleste hunde i gruppe utroligt hurtigt. Hundens foder skal være
6 kan RR' en blive en formida- tilpasset dens livsstil. En fed Ridgeback er
bel jæger. Han er udstyret med en alvorligt syg Ridgeback og den bør holnok kraft til at kunne klare de des, hvis overhovedet muligt, i en lettere
fleste situationer i bushen. Vi "mager" form. Hvis hunden bliver taget med
må dog aldrig glemme, at han i bushen regelmæssigt vil den komme i det
såkaldte "bush-trim", med et kraftigt vægtblev avlet til at HOLDE en
tab og en signifikant stigning i ydeevne og
løve, ikke til at slå den ihjeluden nogen synlig ændring i foderbehov.
hvilket ville være en tåbelig
ide selv under de bedste om- Den tilsyneladende sunde hund på godt 43
stændigheder. Han er udstyret kg kommer ned på 38 kg efter få måneders
hårdt arbejde i bushen. Selvom dette sikkert
med en høj intelligens og
er som de originale RR' s så ud, går det ham
fysisk kraft. Tilføj hertil hans ekstreme følsomhed for andres mentale status og han
ikke mere attraktiv. Hans pels bliver tynd,
huden er papir tynd og hans muskler og
har muligheden for at bedømme sin modknogler synes at stikke ud over det hele.
standers intentioner længer før oppositionen har en mulighed for at bevæge sig. Når Meget få af vores hunde vil dog komme i
denne kondition (det er ligeså hårdt for
overmagten bliver for stor skal han bruge
herre som for hund).
sine betragtelige fysiske evner til at komme
sikkert væk - men denne udvej er afhængig
af hans flok loyalitet og ansvar i øjeblikket.
Racestandard
Hans succes med at holde løven og komme En af de mest interessante aspekter i stansikkert væk, afhænger af hans styrke, evne
darden er dens bemærkelsesværdige stabile,
til at manøvrere og hans evne til lynhurtigt
uændrede formulering. I 1922 inviterede ER.
at lave de korrekte beslutninger.
Bames (Eskdale farm) adskillige ejere af Van
Han bør have et stærkt forbryst fordi dette
Rooyens løvehunde (som de blev kaldt
er hans stærkeste slagvåben. Vi har nok alle dengang) til at komme på anden dagen af
observeret hundenes meget robuste taktik- Bulawayo Kennel Club Show med den inker under leg og hvordan en kan brage ditention at lave en standard for racen. Der
rekte ind i en anden med højlydte lyd effek- kom flere end 20 hunde og de var meget
ter. Der går historier om RR's kan vælte en
forskellige i størrelse og udseende. EksemKudu (på 300 kg) med tilstrækkelig kraft til
pler blev taget fra gruppen som basis for de
at få den til at vælte og give ham mulighed
forskellige karakteristikker: man brugte den
for et godt strubebid. Måske, men disse
og den hund for farve, den og den til at
historier er gamle og har ikke megen nytte i beskrive hovedet, en anden for vinkler, en
dagens verden med dens kraftige præcise
tredje for størrelse osv. osv. Iløbet af få
rifler.
dage herefter havde Bames skrevet en stanOm Ridgebacken jager med
syn eller næse bliver diskuteret meget. Men sikkert er det
at han fungerer glimrende på
begge måder og den som vil
tage en Ridgie med i bushen
kan sige "hvad betyder det"?
Han vil give dig rigelig advarsel mod farlige dyr i omgivelserne og er uovertruffen når
det gælder om at spore sårede
dyr. Han er så effektiv til det
sidstnævnte at mange jægere
tror han kan føle hvor det
sårede dyr er. Når alt er sagt
og gjort er der ikke noget mere trygt end at dard sammen som var bygget op på samme
have selskab af en Rhodesian Ridgeback
måde som Dalmatiner standarden.
når man går gennem bushen.
Hvad der dengang blev skrevet af Bames er
ikke ændret meget: enkelte kosmetiske æn-
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dringer så som farve (hvidt og tigerstribet er
ikke mere tilladt), der er kommet en mindste
størrelse på og max højden er sat ned fra 72
cm til 69 cm - men max vægten på 36,5kg har
ikke ændret sig. Der er ingen tvivl om, at de
hunde der blev brugt til at beskrive racen i
1922 var ikke så velnærede som dagens
hunde. De var arbejdende hunde uden et
gram ekstra vægt. Deres overlevelse afhang
af intelligens og at kunne komme væk hurtigt. Så en hund i disse dage kan have vejet
ca. 20% mindre end en hund i vore dage.
Med andre ord - datidens hund på 36kg er
lig med en nutidig hund på 42 kg alene af
denne årsag. I dette henseende kan det
være at standarden måske kræver en justering, men man skal ikke overse at standarden giver en ønskelig vægt - ikke en obligatorisk.

R'DGEBACKEN

havde lært den foregående - og den første
hund var altid RR' en. Hun lod dem alle
langt bagefter sig og nød udfordringerne.
Men så kom træningen i bidearbejdet - hun
nægtede at tage fat i "armen" til at begynde
med, men endeligt løb hun bagom mig og
tog fat - og startede på at fjerne beskyttelsen. Jeg havde endnu ikke lært at stoppe
hende, så hun løb endnu engang rundt om
mig og tog fat for anden gang
Heldigvis var figuranten hurtig og fik hende
skubbet væk med sin nu kun dårligt beskyttede arm, hun gik nu efter hans ankel og
herefter lynhurtigt efter hans hals - endnu
engang var det hans hurtige reaktioner der
reddede ham. Jeg fik hende endeligt fanget
og vi blev enige om, at hun nok ikke behøvede videre træning i bidearbejde.

Det chokerede mig hvor megen skade hun
lavede på så kort tid. Figuranten mistede
Træning
hele
dækket på armen så der blev heller ikke
Træn din hvalp lige fra starten, det er faktisk
mere
bidearbejde for de andre hunde den
forbavsende så hurtigt de lærer noget blot
dag.
Dette
viser blot hvorfor bidearbejde
der bliver brugt foder til belønning - men
ikke
kan
anbefales
for Ridgebacks. De har
husk ikke at forvirre den med forskellige
kraftige
kæber,
de
springer
ind, bider, vrider
kommandoer, for indviklede krav og kedelig
og
trækker
lynhurtigt
tilbage
og går ind for
gentagelse.
et nyt bid på et ubeskyttet sted.
Tre andre RR ejere har senere beskrevet
Det er ikke usædvanligt for en Ridgeback
næsten
identiske oplevelser.
ejer at føle at hans hund virkeligt er anderledes end de andre og - naturligvis - en smule
bedre. De almindelige lydighedskurser blev Generelt hvis du ønsker at træne med din
Rhodesian Ridgeback prøv at find en træner
oprindeligt sammensat til Schæfere og der
som har erfaring med racen - eller som i det
er ingen der kan diskutere at en RR ikke er
en Schæfer. Hvad enten du starter på lydig- mindste interesse og som ikke synes de er
stædige.
hed, agility eller andet (men aldrig bidetræning) skal du ikke være i tvivl om at vores race kræver en noget anderledes indgang til træning. Hovedproblemerne fremstår i RR' ens modvilje mod repetition og
hans behov for en god grund til at gøre
tingene.

De siger ....

FARVEL

og træning i det
nordjydske

•

Efter at have sidet et år i rrk's bestyrelse,
har jeg valgt at give posten
videre til en anden intereseret, efter at
måtte sande, at man ikke kan være flere
steder på en gang, ærgeligt nok. Tak til dem
som valgte at give mig en mulighed for at
side i rrk's bestyrelse. Men, tro ikke at interessen for klubben slutter her.
mvh Lene Tomkjær

Kære Alle - på bestyrelsesmødet i november 2002, så min
arbejdssitutation ud til at være kommet i en
gænge, så der også var
mulighed for at have lidt tid til bestyrelsesarbejdet. Men ak, min chef
havde åbenbart også øjnet, at der var ved
at komme "luft" så han har flux
sendt mig på nye og (heldigvis) spændende udfordringer - da det nu
engang er denne del af dagligdagen, der
holder hundene med foder og
huset med varme, så de kan sove komfortabelt mens vi er væk, er jeg
blevet nødt til at prioritere og jeg må
desværre meddele, at jeg trækker
mig fra RRK's bestyrelse. Jeg har været
medlem af bestyrelsen i 6 år og
det har været seks gode spændende og
udfordrende år.
Hvis den kommende bestyrelse ønsker det,
stiller jeg mig gerne stadig til
rådighed med web-redaktion etc.
Jeg ønsker den nye bestyrelse held og
lykke i fremtiden.
venlig hilsen Helle

Jeg havde besluttet, at jeg havde brug for at ,.----------------------------------,
give en fire år gammel tæve træning i bidearbejde (læg venligst mærke til, at jeg gentager at bidearbejde IKKE er en god ting for
RR's - jeg anbefaler meget kraftigt IKKE at
gøre det). Det var ekstremt svært at få
hende til at bide, da vi nåede denne del af
kurset og for første gang faldt hun bagefter
de andre hunde.
Det er værd at nævne på dette tidspunkt at
de hunde der deltog i kurset var en Schæfer,
Skulle der mon ikke gemme sig nogle Ridgeback
en Rottweiler, en Dobermann, en Bull- Terejere her i Nordjylland, der er interesserede
i at
rier, en Staffordshire Bull- Terrier og selvføltræne Schweiss. Carlos og jeg vil også altid gerne
geligt RR'en. Jeg vil tro, at en sådan blangå en tur.
ding allerede fra begyndelse har indikeret
problemer for træneren. De to terriers kunne
Iben Mors
ikke følge med, de tre først nævnte fulgtes
Skovvej
19 a
pænt ad mens RR' en bragede fremad mens
9400 Nørresundby
vi gennemgik basis lydighedsdelen af kurset. Heldigvis for mig gik træneren videre til
Email
Ibemor@maiI1.stofanet.dk
næste øvelse så snart blot en af hundene
Tlf 40971851
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Parret:
USCH Firedance Remember Who You R ("Cooper")(USA)
CH Karoskloof Bayezana Naka (Sydafrika) x
CH Firedance Uhuru s Arrow Star (USA)

DKCH, DCH, SUCH, INTCH Zumelis Chekesha ("Kesha")(DK/Sverige)
CH Aakemba King Aicardi GiFumo (Sverige) x
MultiCH. VV. EUV Kijasaman Oikimba Zuri (OK)
Hvalpe ventes uge 14-15. udlevering uge 22-23
Kennel Zumelis. Søren Holmgaard, www.zumelis.dk
e-mail holmgaard@zumelis.dk. telefon/fax (+46) 156 14443
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STAFETTEN
af Margareta Lantz

Tack Kirsten med familj och speciellt min lille Simba for Stafetten!
Det var med stor gladje somjag och LarsGunnar lamnade två av våra valpar från vår
forstå Ridgebackkull over Sundet. Tiger till
familjen Nielsen i Aabenraa och Simba till
Kirsten i Liseleje. For mig som inbiten
skåning med tradition sedan barnsben att
åka till Danmark, inte minst Monsklint var
for oss barn ett stort aventyr i slutet på 40talet. Onkel Gunnar (Nordqvist) som redan
1923 startade Kennel Stenanga, då med
inriktning på framforallt Engelsk Setter och
Pointer, gjorde många resor till Danmark for
jaktprov och utstallning under årens lopp.
Onkels stora kårlek till sina hundar och allt
hans kunnande vad galler skotsel och
hantering har, hoppas jag, satt sin a spår.
Lars-Gunnar och jag startade vårt hundliv
tillsammans med en stravhårig Vorstehtik
(ruhåret Hønsehund) som vi hade en kull
valparrned 1976 dar vi beholl en tikvalp. Då
tiden for j akt inte riktigt rackte till for LarsGunnar blev det så småningom i stållet en
liten Jack Russeltik med vilken vi hade fyra
kullar under årens lopp. Minnie Iamnade
oss 1994 och vi kande då att vi åter igen
ville ha lite rejalare hund och borjade
fundera på vilken ras som egentligen var
vår. Eftersom min Onkel givit mig ett
standigt medlemskap i Svenska Kennelklubben redan 1950 så har jag troget last vår
Hundsport under alla år. Redan i slutet på
60-talet laste jag om Ridgebacken och blev
intresserad redan då och min forsta RR i
verkliga livet traffade jag i Goteborg 1966.
Alltså borjade sokandet. jag kande ingen
som visste något om rasen, så det blev
valphanvisningen i SRRS som egentligen
inte visste några valpar for redan då var
efterfrågan stor. Efter massor av telefonsamtal fick vi kontakt med Aakemba Kennel.
Michael och Helene Rustner hade 8 st.
valpar som var 10 dagar gamla och vi skulle
i varje fall få komma på intervju. Vid vårt
forsta besok blev vi bara helt betagna av
den underbara tiken Curry som var mamma
till 2 tikvalpar och 6 hanar. Vi blev godkanda
som valpkopare, men det var bara ett stort
problem! Vi hade tankt oss en tik eftersom
vi redan hade en J. Russelhane och var
dagfamilj till vår sons två hanar en J. Russel
och en Labrador. Båda tikvalparna var
tingade och det utan återvando så det var
hane eller ingen valp alls. Efter långa
diskussioner om hanvalp eller ej bestamde
vi oss, vi var ju bara så betagna av Curry.

till Visby efter ytterligare misslyckat forsok
fredag morgon. Vi anlander till Visby med
vår dåvarande hastlastbil som vi också
bodde i, vilken vi får parkera vid ridhuset
under utstallningsdagarna. Nar vi så komrnit
i ordning efter resan får vi låna ridhuset for
en liten romantisk stund och se nu passade
det den gode Astor med en liten
karleksstund. Dagen efter var det
utstållning med BIS-4 och aven sondagen
agnade vi oss åt utstallning med BIS-2 som
resultat for Astor. Dessutom åkte vi hem
med Elsa som ny svensk championtik.
Darefter åkte vi nojda och glada hem var
och en till sig. Två månader senare fOdde
Millie 10 valpar, varav en blev vår alskade
lilla
Gry. Nasta långvaga gast ar Lindsey
Han skulle ju bara vara sallskap och vaktare
och
Kelvin
Barnes med sin Diamondridge
hemma på Stenanga, så blev det alltså Astor
Royal
Gold.
som kom till oss. Miche och Helene

Nasta problem blev nar vi skulle "valja"
valp, vi hade hela tiden tankt oss en mork,
men den vi tyckte såg bast ut skulle
uppfodarna behålla, så vi tog ratt och slatt
den tjockaste, ljusaste och trottaste av dom
alla

undrade om vi kanske ville stalla ut Astor
någon gång, vilket vi kunde tanka oss om
vi bara slapp kora runt och visa sjalva.
Många vet sakert hur det blev med den
saken! Astor kom att helt forandra vår
tillvaro, inte bara genom sin otroliga
personlighet, vilken kanske ar nyckeln till
hans stora framgångar i
tavlingssammanhang, utan genom alla
fantastiska kontakter och goda varmer vi
fått genom honom. Otaliga ar resoma som
Astor och jag gjort tillsammans med Anneli
som ar Astors STORA karlek och som vi
fick kontakt med då Rustners inte langre
hade tillfalle att visa upp vår fina pojke.
Fantastiska tikagare som komrnit for att
anvanda Astor i sitt avelsarbete, dar vi ju
har två uppfodare från Danmark. Historierna
om "parningsbekymmer" kan jag nog
beratta hur många som helst, men en går
nog utanpå alla. Tor Benjarninsen kor med
sin och Susan Clayboroughs Millie 1500
km. från Trondheim och kommer hit en
sondag, med avsikt lite tidigt i lopet eftersom resan var lång. Astor vill bara leka,
måndag och Astor vill bara leka, tisdag och
Astor bara leker, onsdag samma sak,
torsdag borjar hans intresse for det sexuella
mer visa sig men utan ordentligt resultat, nu
ar Millie nastan sur på den urusle als karen
(jag tror att vi nu var på ca 17:de dagen i
lopet) Tor och vi andra borjade bli aningen
nervosa, eftersom vi sedan lång tid bokat in
oss på en resa till Gotland for utstallning
med Astor och vår tik "Elsa". Vad gor
man?? Jo, Tor tar Millie i bilen och kor med

Astor ar fullstandigt ointresserad vid forsta
traffen, men redan dagen efter blir det
parning direkt men hångningen varade bara
c:a 5 minuter och darefter ville Astor inte
mer. Barnes åkte hem och var helt
forvissade om att det inte skulle bli några
valpar. U sch vad jag skamdes over min lille
Astor! Dessbattre visste val Astor exakt
vad som kravdes av honom for resultatet
blev 10 valskapta valpar varav en ar vår
"lille" Ike. Det ar valdigt latt att en
ridgeback plotsligt blir till valdigt många,
man sarnlar dem omkring sig som en riktigt
stor och harlig familj och till denna harliga
familj sarnlas också alla fantastiska
valpagare vi lårt karma i samband med de
två fina valpkullar vi fått med de två
Astordottrarna Smart y och Gry.
Margareta Lantz
Kennel Stenånga, Sjobo.

Stafetten sendes videre til:
"Tiger Woods" og ejer Heidi
Kristiansen, Herning
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... opdræt med omtanke ...

Parring forventes ultimo marts 2003 mellem:
DK Champion

Multi Champion

Kijasaman Gukatiwa of Djungelkatten
HD: A

Gabaza's Cabo

- AA: 1

HD: A - AA: O

Kontakt os
for mere info:

Tlf. :

59 66 05 66

Mobil: 40 97 55 71

E-mai!: hvalpe@hazinas.dk
Web:

www.hazinas.dk

Mest for børn:

Ridgebacken Zuri

©

Nyt kapitel er udkommet nu!
Se: http://www.hazinas.dk/RRzurLhtm
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Opråb til de danske opdrættere:

Op på dupperne!

Er det mon muligt at finde en

Rhodesian Ridgeback Klubbens omplacering ønsker lidt bedre samarbejde med opdrætterne af omplaceringshundene. Nogle har hjulpet til, mens andre desværre blot har henvist til, at det måske var
bedst at aflive hunden. Men: En sund og rask RR fortjener en ekstra
chance! At en hund pludselig må forlade sin familie er ikke noget
opdrætterne kan forudse. Det kan ske for alle.

PLEJEFAMILIE?

Så lad os arbejde sammen - jo bredere et netværk vi har i RRK's
omplacering, jo større er chancen for hurtigt at finde en ny god
familie til en stakkels omplaceringshund.
Og får Ikontakt til en familie med en omplaceringshund, så henvis
altid til klubbens omplaceringskoordinator, i stedet for at blot skubbe
sagen væk med et "vi kan desværre ikke hjælpe jer" svar. Jeg sidder
jo herfor det samme!
Godt tip: Tilføj til hvalpekøberkontrakten en klausul, som siger, at
hvis hunden skal afvikles af en eller anden årsag, så har køber pligt
til at informere opdrætteren forinden, og opdrætteren har første ret
til at tage hunden tilbage. På denne måde har vi en chance for at
styre nogle af de hunde, som ellers omplaceres udenfor klubbens
regi. Og der foreligger faktisk klart bevis på, at sådan en klausul
virker!
Selvom vi slår fast, at alle opdrættere kan komme ud for, at deres
afkom pludselig skal omplaceres, så er det ikke en grund til at slække
på kravene til hvalpekøberne. Lyt til din første intuition når du møder
en hvalpeinteresseret familie i dit hjem - den plejer at holde stik.

Haves:
RR hundehvalp, som mangler plejefamilie.
Ønskes:
Plejefamilie, som har mulighed for at passe en
hundehvalp fra ca. medio august til ultimo november.
Detaljer:
RR hvalp, som forventes født ultimo maj 2003,
skal til en svensk familie. Men pga. de svenske
importregler vedrørende hunde, kan den først
indføres når den er 6 måneder gammel. Det ser
ud til, at opdrætteren ikke har mulighed for selv
at beholde hvalpen indtil den skal til Sverige, pga.
et omfangsrigt flytteprojekt.
NB: Alle omkostninger betales af opdrætter.
Hvis du vil vide mere,
så kontakt Lena på tlf. 59 66 05 66 eller mobil 40
975571.

Lena Carlson

RRD
Den 9/8 2003

G 2003
Biografi for Sandra Fikes - clommertil~

gagen2003
g:

Den 9 august 2003 afholdes den årlige RRdag - denne gang på Sjællandssiden.
Nærmere info om dagen følger senere.
Har du lyst til at være med til at arrangere
dagen eller har du gode ideer til, hvordan vi
gør dagen endnu mere festlig, så kontakt
Rikke B. Knigge 36493121, e.mail:
rikke@ridgeback.dk
Sæt allerede nu kryds i kalenderen l l
Tilmeldingsfristen er d. 6/7 2003

Jeg har arbejdet med,Rhodesian ,Ridgebac'1<s,~~cten1969. Siden da har jeg
udstillet og opdrættet ~'s under kennelna~et!.Kalahari. Min interesse i
racen er ikke kun på det udstillingsmæssige plan men jeg dyrker også
spor, agility , lydighed, lure coussing, hyrdehunde prøver og har brugt
dem til jagt for nogle år siden/Jeg ~r medlem atmin lokale lydighedsklub
og har undervist iLPi over 25 ~..
."
Jeg kan godt lide at visemine egne hunde påunstillinger, men min bedst
kendte hund med-ejer jeg med Cindy and Mike Well - mt/Can! Åm Ch,
Wetu of Kalahari eller Woody som Vlkalder ham. Woody har 10 BIS vind
i USA og ligger blandt de ti mest. vindende hunde i USA.
Jeg har dømt Ridgebacks sidenl~~2 øg mraesuden dømme Afghanere,
Beagler, Gravhunde og Whippets. Jeg hlU;.dømt internationalt en gang
før nemlig iår 2000, hvor jeg dømtefor the Rhodesian'Ridgeback Club of
South Australia ..
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Hermed 3forslag til et nyt pointsystem for
RRK udstillinger. Det gamle har nufem år
på bagen og udstillingsaktiviteten er forøget kraftigt i de forløbne år.
Vi bad derfor to af klubbens aktive udstillere Lena Carlson og Poul Jensen om at
gå det igennem med en tættekam og
komme med et nyt forslag De kunne ikke
helt blive enige, og derfor er bestyrelsen
kommet med et forslag, som forsøger at
sammenfatte det gamle pointsystem med de
nye forslag. Der findes en oversigt over
forslagene på næste side.

l) BabylHvalp
Nuværende tekst:
For klasse l:
gælder det, at babylhvalpen skal have deltaget mindst 2 gange i baby/hvalpe klasse
for at deltage i konkurrencen om Årets
babylhvalp. Årets hvalp han og tæve findes ved at lægge resultaterne sammen fra
minimum to udstillinger - den hanltæve
med højeste point har vundet.
Dette gøres for at animere flere hvalpeejere
til at være med, "man starter ud med en
konkurrence, der er til at se en ende på".
NB! Point opnået i babylhvalp kan ikke
tages med til næste klasse.
Nada foreslår følgende i blad 2/2002: "Teksten ændres så der skal minimum udstilles 2
gange og maximum 3 gange (mod før 5
gange)."
Lena: Jeg har foreslået, at man kunne overveje at dele klassen, så man får både Årets
Baby og Årets Hvalp. Førstnævnte er jo
sådan set en uofficiel klasse, forstået på
den måde, at klassen ikke eksisterer i DKK
regi. Poul mener ikke det er hensigtsmæssigt at dele klassen, da løbetiden så kun er
3 mdr. i hver klasse, og meget få Baby/
Hvalpe vil få mere end et enkelt resultat og
dermed falde ud af listen. Jeg giver i og for
sig Poul ret, men jeg mener dog at delingen
sagtens kan lade sig gøre, ved blot at ændre reglerne. Så kunne man have min. 1
udstilling og max. 2 udstillinger, så er der
ingen der falder ud. Ydermere vil mit foreslåede eskalerende 1-2-3-5 pointsystem
give mere variation i pointopnåelserne og
dermed minimere chancerne for at 2 eller
flere babylhvalpe får samme pointantal og
derfor må dele titlerne.
Bestyrelsens kommentar: Antallet afkon-

g ved udstillinger
sammenfattet af Helle Lauridsen
kurrerende babylhvalpe varierer kraftigt fra
år til år, derfor bør klasserne kunne slås
sammen eller deles alt efter antal konkurrenter.
Derfor foreslås følgende:
For klasse l:
gælder det, at babylhvalpen skal have deltaget mindst 2 gange og maximum 3 gange i
baby eller hvalpe klasse for at deltage i
konkurrencen om Årets baby og Årets
hvalp. Årets baby og Årets hvalp han og
tæve findes ved at lægge resultaterne sammen fra minimum to udstillinger - den han!
tæve med højeste point har vundet.
Hvis mindre end tre babyer/hvalpe har
udstillet det krævede antal gange i de respektive klasser, lægges klasserne sammen.

2) Pointgivning for 3. præmie
(mindre god)
Lenas begrundelse: Når en dommer giver
en 3. præmie er det et udtryk for, at hunden
har fejl i forhold til hans tolkning af standarden og at hunden den dag efter hans
mening ikke er god nok til en 2. præmie (og
avlsgodkendelse), derfor giver han den en
3. præmie
Bestyrelsens kommentar: Udstillingsringen
er en skønhedskonkurrence. hvor der bl.a.
netop tages stilling til om en hund kan godkendes til avl. 3 præmier ses uendeligt sjælden i RR ringen. Point for en tredjepræmie
bør ikke indgå i en konkurrence om årets
hund.

3. Store Ring
Vi er enige om, at store ring ikke er i RRK
regi. Poul mener dog stadig, at der bør gives point og nøjes derfor med at reducere
sine pointtal. Jeg er uenig, for når man gør
sin entre i store ring, er det en helt anden
konkurrence man deltager i, og man skal
ikke begynde at blande konkurrencerne
sammen.
Bestyrelsens kommentar: l det gamle pointsystem belønnes en gruppelBIS placering
og det mener vi bør fortsætte. Det er sjældent en RR kommer så langt i konkurrencen
og en så stor sejr bør belønnes.

4. BIR/BIM
Lena: Her er vi delvis enige, for Poul har
reduceret sine point, men ikke nok efter min

mening. Han henviser desuden til Sverige,
Norge og Tyskland; "der er det endnu mere
en eliteidræt" siger han. Jeg mener denne
henvisning er helt irrelevant. Nu er vi engang i Danmark, så lad os holde os til at
kikke på situationen indenlands. Endnu
engang henviser jeg til de to specialklubber
i mit skema .Jeg er helt enig i niveauet i
Grand Danois Klubbens pointgivning til
BIR/BIM. Jeg har så blot valgt 5 og 3, for at
holde "den røde tråd". Beagle Klubben er
for snoldet med deres point her.
Men altså - det må ikke tage overhånd.
Bestyrelsens kommentar: i det gamle system belønnes netop bedste han og bedste
tæve højt, det er i alle forslagene reduceret
for at gøre konkurrencen mere lige og derfor mere spændende. Men BIR og BIM er
trods alt de hunde der på den enkelte udstilling er valgt som "de bedste" og de bør
derfor belønnes.

5. Ekstra point til RRK-udstillinger
Lena: Poul og jeg er enige om, at der ikke
bør gives ekstra point ved RRK-udstillinger. Den ene BIRIBIM er ikke "mindre
værd" end den anden.
Jeg ved godt, at man har brugt argumentet,
at de ekstrapoint skal "lokke" folk til RRKudstillingerne. Men jeg tror ikke det gør en
forskel. Dem der går op i pointene og
"Årets" titlerne skal nok komme, uanset
hvad. Og man står jo ikke og skal vælge
mellem enten at gå til en DKK udstilling
eller en RRK udstilling, da disse aldrig afholdes på samme dag.
Jeg har foreslået, at man kunne give ekstra
point (5 og 3 point) for Danske BIR og BIM
på RR-dagen, hvis BIR og BIM går til
udenlandske hunde. Her er der som regel
så mange deltagende hunde, at det kan
forsvares. Dommeren skal altså vælge den
bedste af bedst placeret danske han og
tæve - sådan som vi har set det før, bl.a. da
Sam Wallace dømte i Århus.
Bestyrelsens kommentar: Enig i forslaget
om at bedste dansk BIR og BIM på RR
dagen skal have point - hvis de placerer sig
i Bedst i Køn klassen.
Vi mener dog stadig at RRK udstillinger bør
give ekstra, ikke mere som originalt ud-
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tænkt for at tiltrække udstillere, men fordi
dommerne på RRK udstillingerne er udvalgt efter deres særlige interesse i racen.
Dette er ikke altid tilfældet på DKK udstillingerne, hvor dommerne ofte bliver udvalgt efter hvor mange racer de kan klare.
Desuden giver DKK udstillinger for placering i BIG og BIS ringen.

SURT SHOW
Hørt på en hundeudstilling fra en førstegangs RR-udstiller:

D

"Jeg kan altså ikke forstå, at når jeg møder nogen her med en
Ridgeback og smiler til dem, så ser de sure ud og kikker den
anden vej. Normalt når man møder nogen med samme slags
hund, så smiler man da til hinanden."

Udstillingsudvalget vil meget gerne høre
din mening om RRK' s point-regler.
Hvilken vej synes du, at vi skal gå ?
Har du et helt andet forslag?
Kommentarer til ovenstående kan indsendes til rikke@ridgeback.dk.
Debatten vil blive lagt ud på Region Østs
mailingliste, hvorefter udstillingsudvalgetJ
bestyrelsen kigger på alle kommentarerog
sammenfatter et nyt pointsystem.

.

1/2003

e

SMIL - OG VERDEN SMILER TIL DIG

indsendt af Lena Carlson

fred .

•....

.

I

1. præmie
2. præmie
3. præmie
1. vinder
2. vinder
3. vinder
4. vinder

RRK.
Gamle
systeID

+ SL
+L
+ ML

4

1
4

Poul
(forslag)

LeD
(forslag)
.,

5
3
O

5
3
2

5
3
2

1

5
3
2
1

Bestyr_Dl

Graad
Daaois

Sammea-

Klubben

S

5
3
2

5
3
2

5
3
2
1

5
3
2
1

O
O
O
O

5
3
2
1

O
O
2
3

O
O
O
4

3
5
3
2
1
5
3

Beagle
K1abbea

BIKl
BIK2
BIK3
BIK4

4
3
2
1

5
3
2
1

5
3
2
1

CACIB
Re.CACIB
CAK
CK

5
5
5
5

5
3
5
3

5
3
5
3

3
5
3

BIR
BIM
Gruppeplacering National
Gruppeplacering Int.
RRK udst.: ekstra point

20
15

10

5
3

10

7

5

5

1
O

-

-

-

-

-

-

-

-

15
20
15

5
Se nedenfor
Se nedenfor
Slettes

RR-Dagen Dansk BIR

5

l

1
5

5
5 (JIv.Is

iDdeDfor
DlKt-4)
RR-Dagen Dansk BIM

3

3 (lnis
iDdeDfor
DIKt-4)

BIGl
BIG2
BlG3
BlG4

-

BISl
BIS2
BIS3
BIS4

-

-

-

(5)
3)
2)
1)

-

(5)
(3)
(2)
(1)

-

10

-

-

3
2

-

-

1

-

5
3
2
l

-

R1DGEBACKEN

112003

Vel mødt til
RRK' s Generalforsamling
Lørdag d. 26.4 - kl. 13.00
Generalforsamlingen afholdespå
Middelfart Sygehus, Administrationsbygningen,
P.V. Tuxensvej, Middelfart.

Dørene åbnes klo 12.30.
Der vil blive serveret kaffe/te/øl/ og vand samt et stykke brød i
løbet af dagen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Rapport fra udvalgene
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
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Bestyrelsens
2002- året hvor klubben kunne fejre sit 20års jubilæum på det smukke Vilhelsmborg.
En pragtfuld lokalitet, hvor vi til tonerne af
friluftsopførelsen af "The Sound of Music"
kunne afholde årets Ridgeback-dag, Endnu
engang et vellykket arrangement takket
være de frivillige hjælpere, som måtte løbe
stærkt på denne dag. De hjælpende hænder
er ganske uundværlige på sådan en dag. En
varm tak til jer alle lyder det herfra!
Dagen begyndte med LP-prøver. Kun få
Ridgebacks var tilmeldt, men det var flotte
præstationer af de, der var mødt op. Det
ville dog være skønt, hvis LP kunne tiltrække lidt flere - både tilskuere og deltagere.
77 hunde var tilmeldt udstillingen, som blev
bedømt af Richard van Aken fra Sydafrika.
Det var en behagelig og solrig dag for alle
udstillere, hunde og tilskuere.
2002 blev også året, hvor der blev gjort et
forsøg på yderligere at fremhæve" Årets
hunde" ved den årlige RR-dag. Resultatet
blev at vi i år uddelte indrammede diplomer
til dette og sidste års vindere. Et initiativ
som virkede rigtig godt - både for tilskuere
og modtagere - så vi forsætter fremover
med at uddele diplomer til Årets hunde.
Jubilæumsdagen, som begyndte med LPprøver og udstilling, blev afrundet med
lurecoursing og en fortræffelig fælles middag, hvor der blev hygget og snakket.

2002 blev også året, hvor opdrætterne
havde travlt, og dermed gav mange nye
Ridgeback-ejere noget at se til.
Kuldregistreringerne fra 2002 vidner om et
fremgangsrigt år for Ridgebacken. Der er
sidste år registreret 68 hvalpe - dette inklusivet enkelt kuld fra de sidste dage af 200 l.
Det er et rigtig flot tal, som nærmer sig tidligere tiders "normal-værdi" omkring de 60
hvalpe - efter der har været en nedgang i
de seneste år. Herudover har der været 7
importer, heraf de 6 fra svenske opdrættere.
Med mange kuld følger også en række nye
medlemmer, som vi ønsker velkommen i
Ridgeback -klubben, Medlemstallet er ved
udgangen af 2002 på 210 medlemmer, 172
danske og 38 udenlandske - hvilket betyder, at vi har en fremgang på 32 medlemmer
siden sidste år.
Ved årsskiftet måtte der dog udsendes en
række venlige påmindelser om glemte kontingent-betalinger, men rigtig mange valgte
herefter at betale.
Dette er rigtig flot, og vi håber at mange af
de nye medlemmer vælger at blive i klubben

Arsberetning"-""--

fremover.
2002 har for flere udvalg været et stille år og for andre så travlt som det plejer.
Lovudvalget og Brugshundeudvalget har
ligget lidt i dvale. Der har ikke været den
store interesse eller store ønsker om LPprøver. LP-træning for Ridgebacks er det
heller ikke blevet til. Det har ikke været
muligt at samle nok deltagere til at starte et
hold. Så kan man blot håbe på, at der med
den nye medlemsskare også følger en forøget interesse for brugssiden af
Ridgebacken.
Lurecoursingen har kørt på vågeblus gennem året. Der har været enkelte arrangementer, som altid er en stor succes, men
ikke nok til at vi kan komme i gang på et
mere organiseret plan.
Avls- og sundhedsudvalget har arbejdet
med at indkredse en række fokuspunkter
for det fremtidige udvalgsarbejde. Hovedmålet har været at få samlet op på
sundhedsundersøgelsen.
at udarbejde et
dansk dommerkompendium samt at sætte
fokus på mentalbeskrive1ser.
Arbejdet har i først omgang drejet sig om at
indsamle materiale fra de forskellige klubber
rundt omkring i verden, så udvalget på alle
områder har noget at arbejde ud fra. Desværre viste det sig sværere end forventet,
da flere klubber ikke havde tilgængeligt
materiale eller ikke udviste interesse for at
hjælpe.
I løbet af året er 12 ridgebacks blevet HD
og AA fotograferede. På HD-siden ser det
meget flot ud - der er ingen konstaterede
HD-hunde - alle de fotograferede hunde
har A eller B.
Med hensyn til AA er der 4 ud af de 12, der
har AA status l, hvilket i forhold til tidligere år måske kunne pege på, at vi bør
have større fokus på AA - Det betyder jo,
at 1/3 af de fotograferede hunde har konstateret AA.
Udstillingsudvalget har som altid haft deres at se til. I det forløbne år har klubben
afholdt fire udstillinger: den første i Stouby
var med dommer Helga Jiirgens og her deltog 20 hunde, herefter kom
Ridgebackdagen med dommer Richard Van
Aken, SydAfrika.
På udstillingen i Store Merløse i oktober,
dommer Inge-Marie Hagelin, deltog 34
hunde heraf 17 hvalpe/babyer - det er dejligt at se at mange af de nye ejere har haft
lyst til at deltage.
Årets sidste udstilling i Glostrup - dommer
Mogens Slot Hansen viste samme billede:

39 deltagere hvoraf de 22 var født~amme
år! DEJLIGT -Iad os håbe at mange har lyst
til at fortsætte.
Derudover har et par afklubbens medlemmer arbejdet hårdt med at revidere vores
system for pointgivning til Årets hunde
konkurrencen=Resultaterblev
en række
forslag til nye point-skalaer, som bestyrelsen har valgt at lægge ud til debat hos
klubbens medlemmer.
Igen i år Hartrvalpeanvisererrrrlåtte gå af i
utide pga. kommende kuld.
!
Heldigvis fandt vi et medlem af klubben,
som gerne ville overtage posten indtil GF
2003. Vi håber, at vi med'Klfsten Hansen
har fundet en hvalpeanviser, som har lyst
og mulighed for at besidde posten i en
længere periode.
Omplaceringen har fungeret godt, og der er
lagt mange timer i det. Det er et stort arbejde at skulle lytte til de nogen gange
ulykkelige omstændigheder og'derefter
formidle kontakten videre til nye håbefulde
familier. Heldigvis h~'2002 haft en meget
positiv udgang for omplaceringen. De
hunde der har været inde omkring klubben
har fået nye god~ hjem, og en tækite familier har skrevet sig op til en omplaceringshund og står nu på venteliste. Tak tor/arbejdet til jer båg hvalpeanvisningen og
omplaceringen!
Der har i det forgange år været mere fokus
på regionsarbeidet. Klubben består nu af
Region Vest, Region Fyn og Region Øst dermed skulle der være bane] vej for en
mere medlemsaktiv klub.
Region Øsrhar været den mest aktive region i 2002, måske-grundet-tætheden af
Ridgebacks i og lige udenfor Hovedstadsområdet. Ved hjælp af enregionsansvarlig
som brænder for arbejdet og en nu efterhånden lang liste ,<li aktive medlemmer, har
regionen.gennemført flere fælles arrangementer af forskellig grad; fælles
søndagsgårure. spoitræning, foredrag mv.
- ikke at forglemme julegåturen med gløgg
og godter.
Heldigvis har vi en række dygtige folk i
blandt vores medlemmer, som gennem træning, foredrag m.v. kan hjælpe os andre
med at fotstå vores hunde lidt bedre - og
vi er glade for, an vil stillejeres ekspertise
til rådighed for klubben! Tak for det!
Specielt de nye medlemmer hafmeldtpositivt tilbage omkring regionerne - her finder
de et forum; hvor de kan snakke om deres
vid-zunderlige hunderVi her fra bestyrelsen
kan kun opfordre medlemmerne til at kon-
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takte deres regionsansvarlige
ideer.

med gode

RR-Ridgebacken, klubbens medlemsblad,
har igen fra medlemmerne fået en rosende
omtale.
Der bliver lagt mange frivillige timer i bladet
med indsamling af materiale, udarbejdelse
af indlæg og opsætning af layout. Bladet er
uden tvivl tidskrævende og skal som alt
andet frivilligt arbejde passes ind i en travl
hverdag, så "tidsfristen" med ca. tre uger
fra deadline til udgivelse har ikke holdt.
Dette har været til irritation for nogen, men
i stedet burde vi nok glæde os over et blad
af høj kvalitet. - Tak for det flotte arbejde til
alle jer, som aktivt bidrager til bladet gennem indlæg og billeder - Vi vil gerne have
endnu mere!
Bladet er naturligvis en af de større udgifter
for klubben, men en udgift som er givet
godt ud.
Klubbens hjemmeside bliver godt besøgt ..
Der har nu i alt været over 46.000 besø12002 Ahal!
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120021Mohaget's
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Månklara

12002 Kinyemi

Anzi

12002.[Kijasande's

the!

A'xoLa

12002 Fakemba

Bahiya
Adingo

TIl sidst:
en stor tak til alle, som trofast
kommer til klubbens udstillinger
og arrangementer. I gør det
dejligt at være en del af en
specialklub.
En stor tak til alle der frivilligt
har bidraget med deres arbejdskraft
Og et STORT tillykke til alle
hunde, ejere og opdrættere
som har opnået fine resultater,
store som små, i det forgangne
år.
På bestyrelsens vegne
Johannes Knigge

Endelig kan vi glæde os over at RRK's sam-

IT16990/2000
H 12441/2001

Tequila

.

12002 !lnkera'S

Gaia

Cavan

arbejde med DKK i årets løb har været særdeles godt. Klubben har formået at udnytte
DKK's ressourcer og har fået god respons
på vores spørgsmål.

Klubbens økonomi er rigtig sund. Vi har et
årsresultat på 7.772 kr., hvilket er flot i forhold til 200 l s underskud på knap 9.500 kr.
Klubbens aktiver er også på flotte 37.000,
hvilket fortæller at vi har fastholdt den stabile økonomi det er lykkedes at opbygge
gennem flere år.

IH2004612001

Akali

RokishoaLs
Hearthbreaker

gende på siderne, hvilket viser lidt om,
hvor meget det betyder at have et ansigt
udadtil, også på internettet. Flere og flere
har da også været omkring hjemmesiden,
inden de kontakter klubben på anden vis.
Der har i det forgangne år været grund til at
stramme op omkring klubbens PR-strategi,
da vi har fået et par henvendelser vedrørende vores hjemmeside. Dette både med
hensyn til informationer eller mangler på
siderne, samt links på hjemmesiden til andre sider, som har været problematiske. Vi
håber nu at have en velfungerende og informativ side - som er i stadig udvikling.
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CARAEN AFlu SHAMAN

DUMELA MA CHIQUITA
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STEP SIDE'S THIRD
SIRMARTELL

CAJSA

3,3

Kuzonga's
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IKIMBA PUUMA
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1203 UDSTLLlNG RR·OA(J
1204 FORPLEJNING RR.lJAG
1205 UDSTIlLfK> HAAlEV
1206 UDSTIlLfK> AUlERTSLUNO
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1207 UDSTLllNG ARHUS
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Kandidater
Camilla Kjærulff
Mit navn er Camilla, jeg er 25 år, sygeplejerske og kommer fra Solrød. Jeg bor sammen
med Jens, Sofie og vores to ridgebacks;
Simba (Inkera 's Adingo) og Bili (Lewanika
Baba Tabili).
Jens ogjeg har haft ridgeback i snart 3 år,
og har i den tid fulgt klubbens arbejde tæt
fra sidelinien. Nu synes jeg, at det er vores
eller rettere min tur til, at deltage mere aktivt i klubarbejdet.
Jeg stiller derfor op for ridgebackklubbens
bestyrelse af blandt andre følgende årsager:

•

•

•

Jeg ønsker at være med til at gøre
ridgebackklubben endnu mere
attraktiv for flere medlemmer. Fortsætte med forskellige sociale og
lærerige arrangementer, foredrag,
forskellig træning mm.
Jeg vil gerne være med til, at få
flere "passive" medlemmer op af
stolen og deltage mere aktivt i
klubbens aktiviteter. Jeg synes at
der er for få, der deltager i klubbens arrangementer, både når det
gælder "hyggearrangementer'
men også når det gælder arbejdet
op til og under udstillingerne.
Jeg ønsker at have indflydelse på
udstillingsregler samt avlsregler.
Vi udstiller vores hunde en del, og
har derigennem nogle ideer til,
hvad der kunne gøres om og
bedre ved udstillingerne.

Med Venlig Hilsen
Camilla Kjærulff

Nada Nikolic
Kære Medlemmer,
Jeg er blevet opfordret til at stille op til
næste GF, og skal jeg være helt
ærlig, så har jeg også savnet arbejdet i
RRK's bestyrelse og kontakten til
alle medlemmerne, det sidste års tid. Som I
måske husker, trakjeg mig ud afbestyrelsen ved sidste GF. pga. manglende tid og
et meget stresset arbejde.
Det har jeg nu fået noget styr på, og ønsker igen at blive mere aktiv i klubog bestyrelsesarbejde.
Jeg håber at det arbejde jeg tidligere har
udført i bestyrelsen har været

til bestyrelsen·.-----....

tilfredsstillende, og at I har lyst til at give
mig mulighed for at få en plads
i bestyrelsen igen.
For nye medlemmer kan jeg sige at jeg sammen med min kæreste Anders har
5 ridgebacks og en lille hobby kennel under
navnet KINYEMI.
Jeg har været aktiv i RRK siden 1997, hvor
jeg startede som hvalpeanviser, dernæst
som sekretær og til sidst som formand.

Rikke Boelskifte
Knigge
Jeg har eJer opfordring valgt at stille op til
RRK's bestyrelse.
Først det rent faktuelle:
28 år, folkeskolelærer, 2 børn, l mand, 2
ridgebacks; bor i Hvidovre, opdrætter og
hygge-hunds-ejer.

Marianne Grønn Prior

Jeg fik min førstt7RR for ca, 7 år siden og
måtte allerede da sande, at der fulgte en del
med indenfor klubarbejdet.
I starten var det som aktivt medlem i forbindelse med RR-dagene, senere som klubbens "blad-nisse" som jeg nu har været i en
lang årrække, og de sidste skud på stammen har været regionsarbejde i øst og som
medlem af avIs-og sundhedsudvalg.

Mit navn er Marianne Grønn Prior, 30 år
gammel og sjællænder bosat i Vestjylland.
Min interesse for Ridgebacks begyndte for
14-15 år siden: Stille og rolig gåtur med
familiens labradorblanding og pludselig
stod den der.
Rhodeseren. Sådan en
måtte jeg ha'
At der så gik l V2 ÅRTI før
ønsket blev indfriet er en helt anden sag .....

Jeg må indrømme, at den side af klubarbejdet, som har givet mig den største
.
Ii
tilfredsstillelse er det som umiddelbart går
ud o~ nårfedlemmerne;
klubbens blad og
Region øSt. Den anden side af arbejdet er
kommet snigende ind på mig som en naturlig nysge .ghed i forbindelse med, at jeg
selv er blevet opdrætter.

Familie bestående af Samson (hunden som
fulgte med huset. ... ), min husbond Peter og
jeg, blev sidste forår beriget med liv og
glade dage i form af Kinaya .. Hun er nu et
år gammel og meget sikker på to ting her i
verden: Fugle og katte er til for at blive
jaget, og mad er noget der skal spises
STRAKS!!! (Desuden er en brændeovn "a
girls best friend" ... ).

Mit arbej e i specialklubben vil nOKaltid
være præget af, at jeg gerne vil mindske
afstanden mellem bestyrelse og medlemmer,
mellem hvert medlem, rmellem.landsdelene,
mellem o~ættere og den almindelige RRejer- og derved få RRK' s medlemmer til at
samles om et sundt og aktivt foreningsliv,
hvor vi alle kan og bør tage del i at forme en
,,mediernsvenlig" specialklub.

Jeg håber at mange af jer vil bruge jeres
stemme og måske finde tid til at møde
op til GF.
Med venlig hilsen
Nada Nikolic

Fritiden bliver blandt andet brugt på lange
gåture ved havet, klipning af læhegn, ombygning af hus, skønlitterær læsning, udstillinger (med varierende succes) og hygge
med god mad og rødvin ...
Til daglig arbejder jeg som dyrlæge i landpraksis. Dagene går hovedsagelig med at
reparere køer og heste, meen "af og til" får
jeg dog fisket en hund eller to op under
neglene ...
Hvorfor stille op til bestyrelsen??? Jeg mener, at kan man fortage sig noget interessant og samtidig gøre gavn, kan det vel
ikke blive meget bedre!! Jeg mener, at jeg
både menneskeligt og fagligt kan bidrage til
vores klub og være med til at gøre den til
det, den skal være: Et naturligt sarnlingspunkt for vores fælles interesse Ridgebacken.

Med venlig hilsen
Rikke Boelskifte Knigge

Inge" AFSTEMNING!
I lyset af, at Helle Lauridsen og Lene
Tornkjær trækker sig fra bestyrelsesarbejdet i forbindelse med GF 2003 (se andetsteds i bladet), er der således 4 poster i
bestyrelsen som skal besættes.
Da der kun er 4 kandidater som har Ønsket
at stille op, er disse 4 kandidater hermed
selvskrevet til at være en del af den nye
bestyrelse umiddelbart efter GF 2003.
Vi ønskerjer velkommen i RRK' s bestyrelse!
Valg til suppleant foregår som ifølge dagsordenpåGF.
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Kandidater til hvalpeanvisningen
Kirsten Hansen - har været fungerende
hvalpeanviser siden nov. 02
hvor den gamle hvalpeanviser faldt fra
p.gr.a. planlagte "lykkelige
omstændigheder" .

hund, men hendes første år lærte mig mere
om Ridgebacks end jeg nogensinde havde
drømt om at have lyst til at lære! Ogjeg
mener jeg nu, efter 5 års intensiv undervisning, er rimeligt kompetent til at
fortælle kommende RR ejere lidt om racen.

Kirsten Hansen
Jeg har haft store hunde det meste af mit liv
og Ridgeback siden 1998. Freja (steriliseret
tæve) er selvfølgeligt jordens dejligste

Ingen AfSTEMNING!
Da Kirsten Hansen er den eneste kandidat
til posten som hvalpeanviser er der ingen
afstemning om posten.
Kirsten vil derfor forsætte hendes virke
som klubbens hvalpeanviser efter GF 2003.

venlig hilsen
Kirsten Hansen

Forslag til afstemning på GF

2003

[FORSLAG 1

----------~------------------~~--------------~

Ændringsforslag til § 3 i "Etiske Regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubben 's medlemmer":
Forslagsstiller:

Lena Carlson

l
Forslaget støttes af:

\

SØren Holmgaard, RR opdrætter

Nuværende ordlyd af første del af § 3, omhandlende HD-status (hofter):
§3

Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske, og med HD-status før O1.04.2000 lig medAl, A2 eller B l og efter 01.04.2000 lig
med A eller B og uden arvelige defekter.

foreslås ændret til:
§3

Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 ,skal være lig med Al, A2
eller B l, og efter O1.04.2000 lig med A eller B. Kun eet af forældredyrene må have en HD-status B.

BEGRUNDELSE:
Fakta:
Den 1. april 2000 trådte den nye HD-skala i kraft. Den gamle lO-trins skala (Al,A2, BI, B2, ... etc.) blev erstattet af en ny skala,
nernligA, B, C, D og E.
Før den l. april 2000 måtte vi bruge forældredyr med HD-status A l, A2 og B l i avlen.
Efter den l. april 2000 må vi bruge forældredyr med HD-status A og B i avlen.
Dansk Kennel Klub informerer bl.a. i deres medlemsblad Hunden nr. 3/200 l, at de bedste B l-hunde nu bedømmes som A-hunde, og
de dårligste B2-hunde som C-hunde. Tilbage har vi så de dårligste B l-hunde og de bedste B2-hunde, som bedømmes som Bhunde.
Dansk Kennel Klub' s HD-afdeling indrømmer, at avlsmaterialet i dag kan inkludere hunde (de bedste B2 hunde), som ikke måtte
bruges i avlen, hvis de var blevet røntgenfotograferet og bedømt før 1. april 2000.
Dansk Kennel Klub informerer i deres HD brochure, at hvis man parrer to hunde med A diagnoser, er der mindst risiko for, at de
producerer hvalpe med HD.
Baggrund:
Som kennelejer, samt gennem sit virke som hvalpeanviser og omplaceringskoordinator i klubben, har forslagsstiller været i kontakt med
utrolig mange familier, som har måttet aflive deres hund alt for tidligt, på grund af Hofteledsdysplasi (HD). Derfor undersøgte forslagsstiller hvad de nye HD-bedømmelser Aog B omfatter i forhold til de gamle HD-bedømmelser Al,A2 og BI (se fakta ovenfor).
Konklusion:
På grundlag af ovenstående, kan der ikke herske nogen tvivl om, at de etiske regler bør indeholde en restriktion ved brugen af hunde
forsættes ...

'-
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Forslag til afstemning på GF 2003
med B-status.
Med hensyn til AA-status (albuer) eksisterer der i forvejen en restriktion, således at man kun må bruge et forældredyr med AA-status l
eller 2 i kombination med et forældredyr med AA-status
(nul). Denne restriktion foreslås nu strammet op (se andet steds i dette blad),
således at man helt og holdent udelukker brugen af forældredyr med AA-status 2. Dette forslag virker yderst fornnftigts når det kombineres med en tilsvarende restriktion for HD. Man kan ikke kun tænke på hundens tarv ifm. albuelidelsen, og så totalt ignorere hof telidelsen.
Parrer man to forældredyr med HD-status B2, vil afkommet ikke kunne komme på Dansk Kennel Klubs eller Rhodesian Ridgeback
Klub,
bens hvalpelister. Men parring af to B-hunde er tilladt, selvom disse to B-hunde' s røntgenbilleder kan være helt identi$e med'de to
B2-hundes røntgenbilleder.
Nogle opdrættere har, når diskussionen er faldet på HD, offentligt sagt, at de aldrig ville drømme om at parre.Z B;hunde.Menstemmer
man imod ovennævnte ændringsforslag, indikerer man jo netop, at man godt vil holde muligheden åben og dermed risikere at racen
måske på et tidspunkt får et problem.

°

Dansk Kennel Klub har tidligere oplyst (200 1), at vi i Danmark ikke har et egentlig problem med HD i vores race. Lad os bevare dette
forhold - for vores 4-benede venners skyld!
M0D OP PÅ GENERALFORAMLINGEN OG STEM JA TlLOVENSTÅENDEVIGTIGEÆNDRINGSFORSLAG!

FORSLAG 2
Ændringsforslag til § 3 i "Etiske Regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubben 's medlemmer":
Forslagsstillere:
Ændringen er en udvidelse af ordlyden omkring AAJOCD i § 3:
§3

"Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri (= status 0, nul). En udenlandsk hund fra et land, hvor man angi
ver albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD- fri.
Ingen af forældredyrene må have AA-status eller tilsvarende albue-OCD-status dårligere end 1,
Højst eet af forældredyrene må have AA-status eller albue- OCD-status 1.
Har eet af forældredyrene en AA-status l, eller en albue-OCD status svarende dertil, skal det andet-ferældredyr således have
AA-status eller albue-OCD-status "fri" (0, nul). u

FORSLAG 3
Ændringsforslag til § 9 stk 1- Love for Rhodesian Ridgeback Klubben
Forslagsstillere:

Johannes Knigge, Rene Skaarup, Helle Lauridsen, Lene Tornkjær, Helle Lynge

Nuværende ordlyd af §9, stk l:
§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Omkonstituering kan finde sted.
Posten som formand kan kun beklædes af samme person i 3 valgperioder i træk.
Posten som kasserer kan kun beklædes af samme person i 2 valgperioder i træk.
foreslås ændret til:
§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Omkonstituering kan finde sted.
Posten som formand kan kun beklædes af samme person i 3 valgperioder i træk.
Posten som kasserer kan kun beklædes af samme person i 3 valgperioder i træk.
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Gældende Love for RRK
LOVE FOR RHODESIAN RIDGEBACK KLUBBEN
§ l Klubbens navn er RHODESIAN RIDGEBACK KLUBBEN (RRK).
Klubben er stiftet den 15. september 1982.
Stk. 2 Klubbens hjemsted er formandens adresse.
Stk. 3 Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.
Organisation.
§ 2 Klubben er opbygget med:
a) Urafstemning § 18
b) Generalforsamling § 11 - 14
c) Bestyrelse § 7 - 9
d) Medlemmer § 5
Klubbens formål.
§ 3 Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK's formål og internationale forpligte
bejdefor
at fremme kendskabet til Rhodesian Ridgeback og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre
racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
Avlsarbejde.
§ 4 Rhodesian Ridgeback Klubben er DKK's sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Rhodesian Ridgeback.
Stk. 2 Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.
Stk. 3 Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner
kræver dog godkendelse fra DKK's sundhedsudvalg, inden de iværksættes.
Medlemskab.
Indmeldelse.
§ 5 Som medlem kan optages enhver, som opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
Stk. 2 DKK's formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kanpåklubbeas'generalforsamliåg
og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKK's bestyrelse.
Stk. 3 Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige myndige medlemmer, der i mindst 6 måned
klubben, og som ikke er i kontingentrestance.
Nye medlemmer regnes for indmeldt pr. indbetalingsdato for l. kontingent.
Ophør.
Stk. 4 Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, der kan ske med l måneds varsel til den 31.december:
Stk. 5 Er kontingent ikke indbetalt senest 31. januar, rykkes medlemmet. Ved fortsat manglende indbetaling med betalingsfrist 1. marts
slettes medlemmet uden varsel. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensp til-stemmeret-og valgbarhed.
Kontingent.
§ 6 Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2 Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år; Kontingent-skål være
betalt senest den l. marts for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Ved indmeldelse i løbet af året vil kontingentopkrævningen lyde på en forholdsmæssig andel af det årlige kontingent svarende til det antal hele måneder, der er.tilbage afkalendetåret.
Stk.3 Opdrættere, der indmelder hvalpekøberne, skal kun betale Y2 pris for første års kontingent for disse.
Bestyrelsens sammensætning.
§ 7 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens formål jf. § 3 og forvalter dens midler. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer afDKK.
Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2.
Valg til bestyrelsen.
§ 8 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for l år ad gangen.
Stk. 2 I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til
bestyrelsen.
Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3 Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt elativt stemmeflertal. Ved
stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater. der ikke opnår valg, "
indtræder efter stemmetal som henholdsvis l. og 2. suppleant.
Stk. 4 Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.
Stk. 5 I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig ved, at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde fratrædende bestyrelses-
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medlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling
Stk. 6 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. februar.
Inden årets udgang bekendtgøres:
navne på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt om de pågældende bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage
genvalg.
I blad l bekendtgøres:
- navne på nye kandidater samt et præsentationsindlæg fra kandidaterne.
Stk. 7 Stemmesedler udsendes i blad l til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2. De udfyldte stemmesedler skal
være klubbens revisor i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse eller afleveres på generalforsamlingen inden dagsordenens pkt. 8.
Stk. 8 Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen

af 2 af generalforsamlingen

valgte stemmetællere.

Bestyrelsens arbejde.
§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Omkonstituering kan finde sted.
Posten som formand kan kun beklædes af samme person i 3 valgperioder i træk.
Posten som kasserer kan kun beklædes af samme person i 2 valgperioder i træk.
Stk. 2 Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk. 3 Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.
Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til
stede.
Stk. 5 Klubben forpligtes ved underskrift af l eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Dog
kan bestyrelsen give kassereren fuldmagt til at disponere over klubbens driftskonti.
Stk. 6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendig.
Stk. 7 Der tages referat af bestyrelsesmødeme, referatet underskrives af deltagerne og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde
offentliggøres i næste nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.
Stk. 8 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af
ethvert anliggende indenfor arbejdsområdet.
Stk. 9 Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.
Stk. 10 Klubbens repræsentanter til DKK's repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlem af DKK.
Regnskab.
§ 10 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse

med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1. februar.

Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling.
§ 11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april skiftevis øst og vest for Store bælt.
Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne senest 31. december.
Indkaldelse skal indeholde oplysning om tid og sted, samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er
villige til at modtage genvalg.
Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. februar.
Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne i blad 1.
Stk. 4 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15. februar.jf, § 8, stk,

6.
Stk. 5 Senest 3 uger før generalforsamlingen
Det reviderede regnskab
Stemmesedler
Evt. forslag til generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning

udsendes følgende materiale til medlemmerne:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
l. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af2 stemmetællere.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge).
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
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Afstemning på generalforsamling.
§ 13 Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed. jf. dog stk. 2 samt § § 18 - 19. Skiiftlig afstemning skal firide
sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Stk. 2 Lovændringer kan kun vedtages med majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenteredemedlemmer,
Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer
træder i kraft, når de er godkendt af D KK.
Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling.
øl"
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 33 % afklubbens medlemmer
jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2 indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, bestyrelsen har modtaget anmodningen. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel. Den ekstraordinære generalforsamling skal dog idholdes senest 6 uger efter
udsendelsen af indkaldelsen.
Stk. 3 Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdt ..
Stk. 4 Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.
Disciplinærsager.
,.,...J
§ 15 Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK's til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger
over for vedkommende.
Disciplinære foranstaltninger.
§ 16 Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af misbilligelse eller advarsel.
b) Frakendelse af kennelmærke.
c) Frakendelse af tillidshverv.
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f) Eksklusion.
g) Nedlæggelse af avlsforbud.
Stk. 2 Beslutning om disciplinær foranstaltning kan kun træffes afDKK's disciplinærnævn.
Sanktionerne kan være tidsbegrænsede eller for stedse.
Midlertidig disciplinære foranstaltninger.
§ 17 Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes Jlødvendig, indstille til DKK's
bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i o\T,erenssteromelse.med~DKK's love
§~
Stk. 2 En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højest i 6 måneder.

r
"

Urafstemning.
§ 18 Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig urafstemningblandt
klubbens stemmeberettigede medlemmer.
'
Stk. 2 Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede-stemmesedler,
der returneres til klubbens revisor senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8, stk. 7.
Stk. 3 Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne
åbnes.
Stk. 4 Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.
Opløsning af klubben.
§ 19 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldte generalforsamling.
For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en
urafstemning med sanune majoritet.
Stk. 2 Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.
Ikrafttræden.
§ 20 Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 21. April 200 l og vedtaget ved urafstemning den 21. Juli 200 l.
Stk. 2 Lovene er godkendt afDKK og træder i kraft den Ol. Januar 2002
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Gældende Etiske ReglerEtiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubben's medlemmer.
§ l En opdrætters målsætning og ansvar er at opdrætte de sundeste og bedste repræsentanter
indebærer at have et kuld hvalpe.

for racen og have sat sig ind i, hvad det

§ 2 Hvert kuld skal være resultatet af omhyggelig planlægning, omfattende hensyn til helbred,temperament
interesse skal altid have fortrin frem for personlige og økonomiske interesser.

og racetype. Dyrets

§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske, og med HD-status før O 1.04.2000 lig med A l, A2 eller B 1 og efter 01.04.2000 lig med
A eller B og uden arvelige defekter. Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA fri. En udenlandsk hund fra et land, hvor
man angiver albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD-fri. Et forældredyr med AAlalbue-OCD-status dårligere end fri
(O, nul) må kun anvendes i kombination med et forældredyr med AAlalbue-OCD-status fri (O, nul). Albuefotograferingen må ikke
foretages tidligere end HD-fotograferingen.
§ 4 Begge forældredyr skal på parringstidspunktet have en alder på mindst 2 år. Alle DKK's avlsrestriktioner
at forældrene skal have opnået mindst 2. præmie på en DKK eller RRK udstilling.

skal overholdes, herunder,

§ 5 Tæven må højst få et kuld hvalpe om året, og en hvileperiode på minimum en løbetid mellem hvert kuld bør tilstræbes. En tæve må
højst få tre kuld i sin levetid. Der må ikke avles på tæven, før hun er fyldt 2 år og efter hun er fyldt 7 år.
§ 6 Alle hvalpe skal undersøges for Dermoid Sinus af opdrætter og dyrlæge umiddelbart efter fødslen (inden for 2 døgn) og mindst l
gang yderligere af dyrlæge før udleveringen ved 8-ugers alderen. Alle hvalpe skal have en Sinus attest trykt af DKK, underskrevet af
dyrlægen. Sinus-attesten skal medbringes til tatovøren, som ikke må udlevere stambog til de hvalpe, som Sinus er konstateret på. DKK
skal have tilsendt disse "Sinus stamtavler" , som skal påføres: "Avlsforbud". En kombination der en gang har givet sinus bør ikke
gentages.
§ 7 Hvis Sinus opdages senere, men før hvalpen er solgt, og opdrætteren får hvalpen opereret, skal salgsprisen reduceres til prisen
for en hvalp med fejl, fejlen skal oplyses for køberen, og stambogen skal påføres "Avlsforbud". Hvis Sinus opdages efter at hvalpen er
solgt, skal een af følgende 2løsningsmuligheder, A eller B, benyttes, idet køberen ikke kan stilles dårligere end disse muligheder:
A: Opdrætteren tager hvalpen retur, såfremt køberen accepterer dette. Opdrætteren refunderer køberen den fulde købesum for hvalpen.
Opdrætteren påtager sig samtidig ansvaret for og omkostningerne til operation af hvalpen.
B: Køberen beholder hvalpen. Opdrætteren refunderer køberen den del af købesummen, der svarer til forskellen mellem den aktuelle
salgspris og prisen for en hvalp med fejl fra kuldet. Hvalpen opereres af en dyrlæge, der enten vælges af opdrætteren, eller vælges af
køberen og accepteres af opdrætteren. Under disse forudsætninger dækker opdrætteren omkostningerne til operationen. Dør hvalpen
som følge af operationen, refunderer opdrætteren den resterende del af købesummen, således at køberen denned har fået hele købesummen tilbagebetalt.
Er operation nødvendig, men umulig på grund af Sinus'ens art, således at hvalpen må aflives, refunderer opdrætteren ligeledes den
resterende del af købesummen. Tilstøder der efter en gennemført operation komplikationer, der er så alvorlige og/eller langvarige, ar de
påfører hvalpen - eller vil påføre hvalpen urimelige lidelser, og hvis parterne i samråd med dyrlægen derfor beslutter aflivning, refunderer opdrætteren ligeledes den resterende del af købesummen.
Det er opdrætteren s ansvar, at stambogen for en hvalp med Sinus indsendes til DKK og påføres "Avlsforbud". Klubbens avls- og
sundhedsudvalg skal informeres herom umiddelbart efter."
§ 8 Alle hvalpekøbere skal have en kopi af Sinusattesten, som vedlægges stambogen.
§ 9 Alle hvalpe skal være basisvaccinerede ve8-ugers alderen inden overdragelse til den nye ejer, hvorved forstås en vaccination mod
parvovirus, hundesyge, smitsom leverbetændelse og kennelhoste.
§ 10 Alle hvalpe skaloverdrages sunde, i god foderstand og fri for parasitter, herunder ormebehandlede mindst 2 gange. Hvalpene skal
ved 8-ugers alderen gennemgå en sundhedsundersøgelse hos en dyrlæge, der for hver hvalp udfærdiger sundhedsattest, der medfølger hvalpen til den nye ejer.
§11 Alle hvalpe med arvelige fejl såsom sinus, ridgefejl, ridgeløshed, farvefejl, knækhaler, bidfejl og andet, der gør dem uegnede til
videre avl, skal sælges til reduceret pris, og fejl oplyses skriftligt til køber.
§ 12 Opdrætteren skal give hvalpekøberen skriftlige oplysninger om hvalpen s videre pleje og træning.Opdrætterens
ikke ved overdragelsen af hvalpen, men opdrætteren fortsætter med at stå til rådighed med vejledning for køberen.

ansvar stopper

§13 RRK's avls- og sundhedsudvalg skal, senest når hvalpekuldet er 10 uger gammelt, orienteres om kuldet ved indsendelse af skemaet
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"Information om hvalpekuld" , der fremsendes af klubbens hvalpeanviser ved anmodning om optagelse på klubbens hvalpeliste, eller
ved henvendelse i øvrigt. Desuden skal der oplyses om hvalpekøbernes navne og adresser, såfremt de indvilliger heri.
§ 14 Generelt har hanhundens ejer et særligt ansvar for, at hanhunden er i god kondition og sundhedstilstand ved en parring, og ejeren
bør sikre sig så vidt muligt, at hanhunden er passende for avlstæven. Hanhundens ejer har, lige så vel som tævehundens ejer, ansvar
for, at en parring overholder kravene i denne etiske vejledning, og må ikke stille hanhunden til rådighed for en parring, hvis han/hun har
kendskab til, at de etiske vejledning er eller vil blive overskredet. Alle krav for avlsgodkendelse i øvrigt skal overholdes, herunder at
hanhunden ikke må være kryptorchid."
§ 15 Matadoravl (d.v.s. det forhold, at en eksteriørmæssigt og/eller avlsmæssigt succesfuld hanhund anvendes til et for stort antal
hvalpekuld) skal undgås. En hanhund må derfor ikke producere mere end ca. 40 hvalpe i Danmark per løbende S-års periode.
§ 16 Anvendelse af inseminering, uanset på hvilken måde, betragtes i forhold til denne etiske vejledning som en normal parring.
§17 Hanhundens ejer skal indsende information om hver af hanhundens parringer til RRK's avls- og sundhedsudvalg. Skema hertil fås
ved henvendelse til avls- og sundhedsudvalget.
§18 DKK's købsaftale skal bruges til samtlige hvalpesalg.
§19 Ændringer i den etiske vejledning skal ratificeres af Generalforsamlingen.
Vedtaget på RRK's generalforsamling den 13. april 2002

Hvalpe i vente
sommer 2003 :
Ikimba Puuma
&
Cartouche E'Shumba
se: www.lewanika.dk
Puuma kender de fleste så her er lidt om
Shumba:
Navn: Cartouche E'Shumba
Far: AM/SA CH Kimani's Heir to the
Throne
Mor: SACH Cartouche N'tombi
Fortjenester: 3x kl.3 Agility vinder
Højde: 68 cm
Vægt: 40 kg.
HD/AD: AlO - er også skulder, ryg og
knæfotograferet, da Agility er en hård
sport.
Jeg elsker: mine to RR "brødre" på 12
og 1år, og at komme med på hotel når
min ejer rejser.
Stolteste øjeblik: Da jeg vandt BIM på
min første udstilling, den franske klubudstilling i 200 1, dommer Liz Megginson,
Syd Afrika
Glæder mig mest til: Næste Agility
time
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af Helle tauridsen

Een af de første ting en hvalp skal lære er "se på mig". At have
hundens fokuseret på sin ejer i ringen ser ikke alene godt ud, men
forebygger også problemer, hvor hundene tirrer hinanden med
stirrekonkurrencer senere hen i livet.
Stil dig foran hvalpen med en guf de virkeligt elsker i din lukkede
hånd. Lad dem lugte til den, og hold så armen oppe i skulderhøjde.
strakt helt ud. Dette kan sagtens gøres uden snor, men det er en
god ide at sætte udstillingssnoren på her, så hvalpen associerer
den med at få guffer.

En virkeligt fokuseret hund vil se dig lige i øjnene når "se på mig"
kommandoen lyder, så se på din lomme og så tilbage på øjnene.
Dette er begyndelsen til en rigtig Show hund.
Det er også godt at lære at gribe. Dette kan gøres når "se på mig"
er godt indlært. Stå i passende afstand - igen hav udstillingssnoren på, det giver også en god ide om hvor megen plads du har
at manøvrere på - og smid godbidder til hvalpen. Lav det til en leg
og ros når guffen fanges. En hund der aktivt står og venter på at
der nu - måske - kommer en godbid flyvende, ser godt ud.

I begyndelsen vil hvalpen hoppe
op efter din udstrakte arm for at
få guffen. Ignorer hende. Bliv
ved med at ignorere til hun kigger på dig. Dette kan godt tage
tid og tålmodighed fra dig, men
når hun først fatter det, lærer
hun hurtigt.
Beløn hende for selv det mindste
lille kig på dig. Hvis hvalpen
kender en klikker er den god her,
da den kan belønne selv en
brøkdel af et sekunds opmærksomhed - men ellers er et ord
som JA sagt med stor entusiasme godt til at markere, det
sekund hun kiggede på dig.
Det er sjovt - og noget I begge
vil synes om. Det kan godt være
du finder ud af at armen bliver træt af at holde guffe n oppe mens
du venter på hendes opmærksomhed - så sæt dig ned på hug, men
hold stadig armen udenfor rækkevidde.
Bliv ved med at gøre dette et par gange om dage. I så lang tid som
det tager for hende at holde øje med dit ansigt og ikke din hånd.
Når hun kigger dig lige ind i øjnene, kan du forlænge perioden
mere og mere. Nu er du parat til at sætte kommandoen "Se på mig"
på.

V ærd at vide ... om ældre
•

Hold din seniorhunds sovested rent, tørt og varmt.
Tænk på at seniorhundens stofskifte nedsættes, og
den derfor nemmere kommer til at fryse.

•

Ældre hunde har også nedsat evne til at regulere
væskebalancen. Derfor skal der altid være fri adgang
til rent drikkevand. Hvis du har flere hunde, så sørg
for, at den ældre hund ikke skal konkurrere med andre
hunde om mad og drikke.

•

Ældre hunde får ofte nedsat hørelse og syn. Nedsat
hørelse skaber sjældent problemer for hunden. Men
svækkes synet, kan hunden have svært ved at orientere sig og ved at finde rundt, hvis der flyttes om på
møbler eller andre ting i dens vante omgivelser.
Seniorhunde har det bedst med, at der ikke sker for
store ændringer i deres liv, og at dagligdagen følger en
fast rutine.

Se på mig kommanden er en som du får megen fornøjelse af frem i
tiden, både i ringen og på gaden. Hver gang hendes opmærksomhed vandrer hen mod en forbipasserende hund, en hare eller blot
den dumme tæve i den anden side af ringen siger du "se på mig"
og voila, du har hendes opmærksomhed tilbage på dig og guffen.
Det næste du kan lære hende, er at koncentrere sig om guf lommen, på nogenlunde samme måde som hun koncentrerer sig om at
kigge på dig. Du kan indlære dette på præcist samme måde. Dette
er et personligt valg - ikke nødvendigt, men det kan være praktisk
at få en hund til gå i "guf-mode" bare ved at røre ved sin lomme.
Dette er praktisk både i lydighedsringen, hvor guf ikke er tilladt til
konkurrencer og i udstillingsringen, hvor ikke alle dommere er
tilhængere af fodring i ringen.
Når hvalpen forstår "se på mig", er det nemt at lære den at kigge
på lommen, hvorfra alle disse vidunderlige overraskelser kommer.

hunde

Af Lena CarIson

Kilde: www.netdyredoktor.dk
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Vores dejlige seniorer!
... lidt om alderdom, benbrud og hundesyge forsikring
af Lena Carlson
en lille lyserød sky. "Godt gået, gamle
tøs!"

Alderdom
Når man taler om gamle hunde, kan
snakken godt snige sig ind på,
alderdomsskavanker og sygdom, og
også spørgsmålet om hvornår man skal
aflive sin kære, gamle, hund, hvis den
bliver alvorlig syg.
Man kan sagtens være klog, når man
står på sidelinien: "De burde få aflivet
det stakkels kræ". Men når det er ens
egen gamle, dejlige hund, så er det
svært at se nøgternt på sagen.
Måske kunne et venligt ord fra nogen i
familien eller den nærmeste vennekreds
hjælpe en på vej mod beslutningen.
Men hvis de berører emnet, bliver det
måske hurtigt slået hen. Hundeejere er
jo meget nærtagende, når det gælder
deres hunde, ikke sandt?
Når en hund bliver ældre, begynder
skavankerne at melde sig - lige som
med os mennesker. Der er de (nogenlunde) ufarlige skavanker, f.eks. grå
stær, fedtknuder og godartede gevækster, som sidder der, hvor de ikke generer. Og så er der de mere alvorlige skavanker - eller lidelser - som kan indebære mere eller mindre voldsom smerte
for vores elskede gamle ven, f.eks. nyresvigt, leversvigt, slidgigt og sukkersyge.
Men hvornår skal man tage beslutningen?
Dyrlægen kan selvfølgelig sige til, når
han eller hun mener, at nu bør man ikke
trække den længere. Men de ved jo udmærket godt, at vi gerne vil holde dem i
live længst muligt. De kan anbefale en
aflivning, men måske går der en del tid,
inden man får "taget sig sammen". Det
er jo i sidste ende hundeejerens beslutning - og en meget svær beslutning. For
det drejer sig jo om et familiemedlem.
*" *" *" *"

Benbrud
Vores gamle tæve, Suki, som fylder 12
år til juni, fik et
sundhedscheck
da hun lige var
fyldt 11. Konklusion: Et
stærkt hjerte,
sunde lunger,
ikke for tyk,
ikke for tynd,
enorm god kondition for sin
alder. Vi svævede hjem på

Men et halvt år efter skete der det uheldige, at Suki brækkede sit ene bagben. I
starten troede dyrlægerne (vi konsulterede 3 forskellige), at hun havde forstuvet benet. Men da det ikke blev bedre,
besøgte vi til sidst en specialist, og han
konstaterede, at toppen af en knogle i
den nederste del af benet var brækket
helt af.
Det var et kompliceret tilfælde, som
krævede en operation, hvor 2 søm
skulle bores ned i knoglen, og ståltråd
skulle fastgøres, så knoglen fik hjælp til
at vokse sammen igen.
Vi fik at vide, at denne type operation
lykkes i 70 % af tilfældene.
Selvom Suki havde alderen imod sig og
var i besiddelse af gamle knogler, som
ikke mere heler så godt, så var hun i så
god en stand, at specialisten stærkt anbefalede at operere. Han udtalte, at
havde det været kræft eller en tilsvarende farlig lidelse, havde han måske
nok anbefalet at aflive Suki, men det var
jo ikke sygdomsbetinget, men derimod
uheldsbetinget, og hun burde derfor få
chancen.

hundeliv, uden at fejle noget som helst,
kan nok ikke se det smarte med en
hundesygeforsikring. Men har man ejet
en hund som gang på gang kommer til
skade, bliver overfaldet og bidt af andre
hunde, eller får en eller anden langtrukken lidelse, så tror jeg det er meget nærliggende, at man sørger for at den næste
hund får en sygeforsikring.
Suki's ben er nu vokset pænt sammen.
Der er lidt hævet rundt om knoglen,
men kroppen danner væv for at indkapsle fremmedlegemer - i dette tilfælde ståltråden og toppen af sømmene,
så hævelsen er helt naturlig. Den
opererende specialist garanterer, at hun
er 100 % smertefri.
Konklusionen er, at det har været hele
besværet (og udgiften) værd.
Nu håber vi blot, at Suki kan leve nogen
tid endnu og nyde de ting i livet som er
hendes et og alt: Mad, nusse, sove og
gåture ude på marken!

Der var således ingen tvivl. Suki skulle
opereres.
*" *" *" *" *"

Hundesygeforsikring
Da vi i sin tid blev opmærksomme på,
at der var noget der hed hundesygeforsikring og vi konkluderede, at det
nok var en god ide at forsikre Suki, for
hun kom ofte til skade, ja - da var det for
sent. Suki var for gammel - lige et par
uger ældre end max. grænsen.
Siden da, har Suki været udsat for en
del flere skrammer. Ikke noget så kompliceret som benbruddet her til sidst,
men trods alt dyre skrammer. Bedøvelse, sting, efterbehandling ..... og sjovt
nok altid til weekendtakst!
Vores næste hund, Tiwa, blev selvfølgelig straks forsikret. Og da hun kun
var 6 mdr. gammel brækkede hun sit
ene forben. Men det gjorde jo ikke så
meget, for heldigvis var hun forsikret.
Nu har vi beholdt en af Tiwa's hvalpe,
og hun er selvfølgelig også forsikret. Vi
regner godt nok ikke med, at hun også
brækker benet - men man ved jo aldrig
hvad der ligger og venter på livets vej.
Dem der har hunde, som lever et langt

Vi forlanger ikke, at hun, som McTavish
i USA (omtalt i blad 4/2002), når den
høje alder af 17 (han fylder i øvrigt 18 år
den 20 april!), men den kommende
sommer synes vi hun har fortjent at få
med.
:+

*" *" ,.. *"

Afslutning
Hvis du har lyst til at læse om seniorhundene og deres livskvalitet, sygdomme, fodring og eftersyn, mm. så
prøv at gå ind på http://
www.netdyredoktor.dk/Hund
I
hund.htrnl og skriv "seniorhund" i
søgefunktionens boks.
Mange venlige vuffer
Suki's mor
... og en stor hilsen fra Suki til alle hendes gamle artsfæller ude i det ganske
land!
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REGIONERNE I RRK
Region øst tilbyder heldags-træningarrangement:
Unge og voksne hunde

Hvalpe og Unghunde max.1S mdr

Søndag d. 6. 4. 2003

Søndag d. 27.4 2003

kl. 10-15

kl. 10-15

FORSTÅ DIN HUND

FORSTÅ DIN HUND

Hundens vigtigste sans:
Gå spor med din hund

Hundens vigtigste sans:
Gå spor med din hund ",.'

En god f1okfører,
hvad er det ?

Hundens signaler til dig
og andre hunde

'OH.~ .• _

'e"i -"'0" -....,~

t"", 4t8(l

'Cl/e
bott.
4f.,.

".aell ""II

"te
~"
."

~'Oll

Klikkertræning
Træning på hundens sprog

Klikkertræning :
Et sprog hunden forstår

Hvorfor er det vigtig at trænet lege med sin hund?
Hvordan kommer jeg langt i min træning og hvilke
mål kan jeg opnå?
Pris Kr. 275,·· extra familiemedlem

• II~

100,·

max 10 deltagere pr. hold - så skynd dig at tilmelde !
Husk,til hunden: Flexlineog alm. Une - Stor pose kogtepølserskæres
i skiverogdelesderefteri småstykker- vandskål.
Husktil dig: Madpakkeog drikkevarer- Gummistøvler.
Pågensyntil en fornøjeligog lærerigdag
tilmeldingtil Rikke:rikke@ridgeback.dk/tlf3649 3121
Træningsstedsamtdintræner er BittenBach,Møllevej32
Gilleleje Tlf. 49711213
( Kørad HillerødvejmodGilleleje- 3 km.før Gillelejedrejestil
venstrevedskiltet "SØBORGSLOTSRUIN"nuer det førstegrusvej på
venstre hånd.)
Da jeg første gang så 2 Rhodesian Ridgeback løbe på en strand, smeltede mit hjerte for denne race.
Det er nu 20 siden jeg fik min første RR Jino, han var en rigtig familiehund for mig min mand og 2 bøm - det var bare så dejlig at have hund.
Efter 10 år fik vi vores næste RR JIBA ( Kitoto Azizi Bakeia ) og jeg skulle
bare gå til lidt hvalpetræning med ham men
.i dag er Jiba som
den eneste i Danmark nogensinde blevet Elitehund hos DCH samt Dansk
Lydighedschampion hos DKK, han er også DKCH på udstillingsområdet ,
men det er træning af hunde der har grebet mig, det er altid en udfordring at lære hundens sprog ned til mindste detalje - for der er så meget i
hundens mimik og sprog vi ikke ser.
Min 3 RR er Kenya, en herlig tæve, som helt har styr på
verdenen.
Jeg blev træner hos DCH for ca. 10 år siden og har været til et utal af
kurser hos diverse "Hundeeksperter i Danmark" , men et er teori et andet
er at overføre og se alle de gode ting på vores hunde - for et er at hunden er menneskets bedste ven, men jeg vil altid prøve og lære
så meget som muligt for at være hundens bedste ven.
Bitten Bach

~te

En god "førerhund" skælder ALDRIG sin hund ud, men
hvad så ?
Træning af unghunde og meget meget mere.
Pris Kr. 275,· - extra familiemedlem

100,-

MENTALBESKRIVELSER i
ØST OG VEST!!!
RRK gennemfører i foråret to mentalbeskrivelser ( evt. flere
hvis stor interesse). En bliver afholdt på Sjælland og en i
Jylland.
Datoerne for afholdelsen er d.d ikke 100% på plads, da en
aflysning rykkede den planlagte test medio apriL
Jeg afventer pt. den endelige bekræftelse fra Sjællandsholdet- datoen lyder på d. 18/5!
Mentalbeskrive1sen er gratis for medlemmer af RRK - og kan
gennemføres på hunde mellem 10 og 24 måneder.
Testene forventes afholdt medio maj. For Sjællandsholdet i
nærheden af St. Merløse- for Jyllandsholdet i nærheden af
Århus.
Er du interesseret, kan du tilmelde din hund ved henvendelse til:
Rikke BoelskifiteKnigge, tlf36493121 /26223127
e.mail: rikke@ridgeback.dk
Jeg skal ved tilmelding have information om hundens:
navn, registreringsnummer, fødselsdato, ejer samt adresse.
Herefter vender jeg selvfølgelig hurtigst muligt tilbage med
endelige bekræftelse af datoen.
Jeg beklager, at jeg ikke ved deadline kan melde ud med
dato- håber, at I alligevel har lyst til at tilmelde jer dette forårs
mentalbeskri velser.
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Hvalpeanviseren
informerer

Bestyrelsen lntorrn DKK informerer
Hvalpeanviser:
Kirsten Hansen
Vojensvej 50
2610 Rødovre
tit: 36 41 44 90
Email: elmann@jubiimail.dk

HVALPELISTEN
marts 2003

HVALPE
Hvalpe:

født 21-1-03 - een han tilbage

Far:

ACH CZCH INTCH Chipangali's Kadani
HD status: A
AA status: O

Mor

DKCH SCH KinyemiAnziA'Fora
HD status: B
AA status: O

Ejer

Kennel Kinyemi
Nada Nikolie & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
2300 København S.
TIf. 32 55 60 26 - mobil 40 56 40 67 kinyemi@kinyemi.com

KOMMENDE KULD
Forventet
fødsel:

ultimo april 2003

Far:

USCH Spring Valley's Great Gatsby
HD status A AA status: O

Mor

Kinyemi Anzi Axola
HD status A AA Status: 1

Ejer

Kennel Ellemosen's
Margit Sand Nielsen
Gedhusvej 18, Ilskov
7451 Sunds
Tlf 97145428 Email: ellemosens@vip.cybercity.dk

PLANLAGT PARRING
Forventet
parring:

ultimo marts

Far:

2003 ACH INTCH ICH SchCH LCH VDHCH NLCH Gabaza's Gabo
HD status: A AA status: O

Mor

DKCH Kijasarnan Gukatiwa
HD status: A AA status: 1

Ejer

Kennel Hazina's
Lena Carlson & Ebbe M. Møller
Egebjergvej 47
4571 Grevmge
TIf.59 66 0566/ mobil 40 97 55 71 Email: hvalpe@hazinas.dk

Forventet
parring:

Hvalpestunderl

Red.

april 2003

Far:

Cartouche E'Shumba
HD status A AA status: O

Mor

Ikimba Puuma
HD Status A AA status: O

Ejer

Kennel Lewanika
Helle Lauridsen
Kastedvej 37
8200 Arhus N
Tlf86244069 email: helle@kibutata.dk

Seneste version af listen kan altid ses på
www.Ridgebackklub.dk
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Omplaceringen informerer

'KK informerer

Kontakt:
Lena Carlson
Egebjergvej 47
4571 Grevinge
tlf: 59 66 05 66
E-mail:
Lena@hazinas.dk
4. kvartal-

2002:

Når en hund skalomplaceres gennem klubben, så er det vigtigt at
vide alt om hunden. Det er ærgerligt, hvis noget bliver tilbageholdt,
for omplaceringskoordinatoren skal på basis af informationen matche hunden til en familie som kan give hunden præcis det liv og de
forhold, som den har det bedst med. Er hunden vant til børn, så er det
fint at den kommer til en familie med børn. Er hunden bange for
fyrværkeri, så kan den nye familie tage sine forbehold og måske
lydtræne den. Kan hunden ikke være alene, så skal der findes en
familie, hvor der for det meste er nogen hjemme. Og sådan kan man
blive ved.
Thanga og Chumba
I det tidlige efterår fik omplaceringen 2 hunde fra samme familie.
Thanga og Chumba, en RR-mix tæve og en RR han, skulle omplaceres
pga. sygdom og flytning til lejlighed, hvor man ikke måtte have hund.
Desværre var der kun en familie som ville tage dem begge, og da var
det for sent. Hanhunden var allerede blevet afsat til en ny (dejlig)
familie. Måske skulle man have ventet, sagt til de interesserede, at
man lige så tiden an, for det bedste for hundene ville være, at de kom
til samme familie.
Sagen endte imidlertid godt. Chumba var ung og fornuftig og indordnede sig. Han lider ikke af at måtte undvære selskab af en anden
hund, og han kan sagtens være alene hjemme uden problemer.
Thanga var der ingen der ville have, så hendes familie afleverede
hende på et internat. Men heldigvis var der et ægtepar der tog hende
meget kort tid efter. Thanga bor nu på landet og har selskab af en
gammel hund. Hun har det godt og stortrives.

hende med mere. Idet hun ikke var blevet trænet til at være alene
hjemme og hurtigt udartede sig til at være destruktiv når hun var
alene, kunne moren ikke klare det længere, og det endte med en
annonce i den blå avis. Heldigvis var der nogen i RR -klubben som så
annoncen og meddelte det tilomplaceringskoordinatoren,
som kontaktede familien. Supa kom på RRK's hjemmeside men meget kort tid
efter meddelte familien, at de selv havde fået kontakt til en familie
som ville have Supa.
Supa kom således til familie nummer to. Og efter et stykke tid var der
nogen der så en annonce i den blå avis (igen) og det viste sig at være
Supa - igen. Grunden til at familie nummer to ville af med Supa var, at
de ikke kunne leve længere med, at hun var så aggressiv over for
andre tæver. Hun kunne ikke være alene i haven, for der boede tæver
i alle nabohaverne. Hun hoppede over hegnet ud på gaden og generede de forbigående. Endvidere havde hun vist meget stor angst for
nytårsfyrværkeri, noget som familie nr. to ikke var blevet fortalt. Problemet med at være alene hjemme var til gengæld ikke så stort, men
det skyldes nok at familien havde en ung labrador-han som holdt
Supa med selskab. Der blev imidlertid ikke nogen omplacering i denne
omgang, for familien havde fortrudt, og de ville se tiden an. Men
pludselig var Supa i Den Blå Avis igen. Imellemtiden havde hun fået
hvalpe med familiens labrador-han, og når hvalpene blev 8 uger gammel skulle de af med Supa. De havde fået kontakt til en dame som
arbejder med adfærdsvanskelige hunde i sin fritid, og hun fik overdraget Supa for at arbejde med hende. Aftalen gik ud på, at hvis hun
kunne rette op på Supa, så ville hun fmde en ny familie, hvis ikke, så
ville hun selv beholde Supa.
Omplaceringskoordinatoren
fik kontaktet adfærdsdamen, som viste
sig at være "selvlært". Supa stod nu i en hundegård blandt mange,
mens de 2-benede var på arbejde. Det blev oplyst, at det gik lidt
fremad med at træne Supa, men det var lidt svært, for Supa var ,,knækket" i sit sind. Ved siden af Supa i nabohundegården stod en adfærdsvanskelig Rottweiler-tæve. En af de to tæver (det vides ikke
hvem) havde en dag bidt hegnet i stykker og så var Supa blevet
angrebet og bidt temmelig slemt. Damen informerede endvidere, at
Supa var godt nok aggressiv over for andre tæver, men hun var
typen der bare spillede op, og gjorde ikke noget selv, når det kom til
stykket.

:----:----:::=::==-=-:~-:':"-:-::-::-:_:_:_--__:_--:--:--:-:-:--__:_Det var rædselsfuldt at stå på sidelinien og ikke kunne gøre noget for
I øvrigt TUSIND TAK til de 3 familier som ringede, fordi de var inte- Supa. Men der var ikke andet at gøre end at holde lav profil - og
resserede i Thanga. Det er dejligt at vide, at vores medlemsblad kan holde kontakten til de forskellige 2-benede som kom og gik i Supa's
være med til at formidle kontakt mellem klubbens omplacering og liv.
interesserede familier.

Men så vendte lykken pludselig for Supa. Supa's mor nr. 3 - adfærdsSagen om Thanga og Chumba endte således lykkeligt. Og det er jo damen - vurderede, at hun havde rettet en del op på Supa, så Supa
rigtig dejligt.
kom nu til en ny familie - nr. 4 i rækken.
Men det kan også gå hen og blive det rene helvede
omplaceringshund. Læs blot videre ....
Supa

for en Supa's nye mor arbejder også med adfærdsvanskelige dyr, men her
er det professionelt. Hun tager ud og hjælper folk som har problemer
med deres hunde, heste mm. Forleden fik jeg en mail fra Supa's nye
mor, hvor der bl.a. stod:

Faste rammer uden undtagelser er noget som hunde har det godt
med. De ved ikke, at det er søndag i dag, så det er ok at komme op i
dobbeltsengen og hygge - men ikke i morgen!
Supa havde et godt liv med faste rammer. Men det skulle snart ændre
sig. Supa boede hos en dejlig familie og var med sin far på arbejde
hver dag. Denne historie er en af de klassiske, hvor far og børn
overtaler moren til at få hund. Tit og ofte knækker filmen på et eller
andet tidspunkt.
Da Supa var 4 år gammel fik hendes far nyt job, og kunne ikke tage

"Supa stortrives, hun har taget en del på og ser rigtig pæn ud
nu. Hun er ved at være ganske stabil når hun skal være alene
i kortere perioder, og så er hun jo bare en SKØN hund derudover. Hun har på sin stille og diplomatiske facon vundet hjerterne hos alle de mennesker hun indtil nu er kommet i berøring med og elsker at hilse pænt på såvel posten som andre
gæster
vi er superlykkelige for hende og de ting som vi
efterhånden har stødt på som ikke er så positive hører til i
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'KK informerer

absolut småtingsafdelingen."
Jeg blev varm om hjertet da jeg læste det. Supa er nok slet ikke så
adfærdsvanskelig, som nogle vil gøre hende til. Hun trængte bare til
forståelse og kærlighed - og det har hun fået nu, langt om længe.
Supa er således blevet omplaceret 3 gange - alle gode gange tre!
Supa er endelige kommet til en familie, der forstår hende, og som vil
elske hende alt det hun fortjener. Supa var i helvede et øjeblik, men
det endte godt. Og det ser ud til, at hun rent psykisk har været stærk.
For det er nok ikke alle hunde der psykisk kunne klare 3 omplaceringer, plus alle de dårlige oplevelser hun har haft hen ad vejen.
•
•

1/2003

Der er ingen hunde til omplacering i øjeblikket.
Der er 11 familier på ventelisten.

1. kvartal - 2003:
Siden sidst har der været 30mplaceringshunde
på banen.
Den ene er en 6 mdr. gammel hvalp, hvor der vistnok var noget
allergi indblandet, så ejeren skulle af med hunden rimelig hurtigt.
Opdrætteren var blevet informeret og hun tog kontakt til omplaceringen. Det blev aftalt, at ejeren ville ringe. Men inden det kom så
langt, fandt opdrætteren selv en ny familie, så det var en meget
nem og hurtig lille sag.

Den anden hund, Takita, er en 5 år gammel RR tæve, uden stamtavle, som familien måtte skille sig af med, pga. skilsmisse. Omplaceringen blev således kontaktet. Kemien passede fint med den
første familie, som blev henvist, og tæven er nu "på prøve" en
måned hos denne familie. Vi krydser fingre for hende.
Den tredje omplaceringshund er Jiba. En 4Y2 år gammel, efter sigende, meget smuk tæve, uden ridge. Børnene er flyttet hjemmefra,
og moderen kan ikke magte at have hunden selv. En familie er blevet henvist, og de har aftalt et besøg. Læs i næste blad, om hvordan det er gået for Jiba.
Supa, som jeg fortalte om sidst (se ovenfor), har det stadig godt.
Ejerne har bedt om hjælp til at fremskaffe Supa's stamtavle, da de
var interesseret i at se linierne bag Supa. Omplaceringen prøvede
at opspore stamtavlen, og det viste sig, at de oprindelige ejere ikke
gav stamtavlen med, da de kom af med Supa. De prøvede så at
finde den, men forgæves. Omplaceringen kontaktede derfor Dansk
Kennel Klub, og de sendte en kopi af stamtavlen til Supa's mor,
efter at ejerskiftepapirerne kom på plads.
•
•

Der er i øjeblikket en omplaceringshund på prøve, og en
der afventer besøg.
Der er kommet flere familier på ventelisten - i øjeblikket er
der 18.

Mange venlige hilsener
Omplaceringskoordinator

••

,
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EN AKTIV HUND - ER EN GLAD HUND

Regions arrangementer

EN AKTIV HUND - ER EN GLAD HUND

- ØST

Regions arrangementer
Lurecoursing.

Lurecoursing.
Region Østs coursing-maskine står opstaldet
hos Sonja, så hvis der er interesse for lidt coursing, så
kontakt:
Sonja Olsen: 43626052 - eller Johannes Knigge: 36493121

Regions kontakter:
Rikke B. Knigge : 36493121

Kontakt Helle 74552909

GÅ TUR og træning i det nordjydske:
Kontakt Iben Mors, E mail Ibemor@maill.stofanet.dk
Tlf 40971851

Mailingliste for region øst: Kontakt Rikke på:
Rikke@Ridgeback.dk
Det er her der oplyses om de mere spontane arrangementer,
som opstår imellem bladets udgivelser. Her kan man se eller
spørge, om der er nogen som er med på en luftetur på stranden næste søndag kl. 12- eller hvad der ellers kunne tænkes af
gode ideer.
Mentalbeskrivelser:
Der vil snart i regionen blive gennemført
en række mentalbeskrivelser af unghunde ml. 10-24 måneder.
På Sjælland forventes de gennemført medio maj-ligeså på
Jyllandssiden.
Interesserede kan kontakte: Rikke 36 49 31 21, e-mail:
Rikke@ridgeback.dk

Regions kontakter:
Benta Dons: 74 55 29 09
Helle Lauridsen: 86 24 40 69

Regions arrangementer

Sted

22/3

Århus

3/5

Helsingør

10/5

Regions kontakter:
Anne-Grethe Matthiesen:
62263208

Udstillingstilmeldinger:

Anm.frist Arrangør

Dommer

RRK

Janet Parker

29/3

DKK

Leif Lehmann, DK

Stepping

5/4

FDA

Gitte Finnich Pedersen

14/6

Hillerød

10/5

DKK

Horst Lieberstein, D

9.8

RR-dag

6/7

RRK

Sandra Fikes, USA

17/8

Odense

12/7

DKK

Marion Spavin, UK

20/9

Ballerup

16/8

DKK

Rene Sporre-Willis, S

I AktivitetsDato
26/4

kalender
Hvad/hvor

Generalforsamling,

Middelfart

- FYN

Fyn har nu sin egen regionskontakt.
Anne-Grethe Matthisen har tilbudt at forsøge at få FYN igang
som en seperat region i Ridgeback klubben.
Støt op om dette initiativ og kontakt regionen med gode
forslag til aktiviteter.

IUdstillingskalender
Dato

- VEST

Anm.frist

Kontakt
RRK

Vi vil forsøgsvis kun bringe
udstillingstilmeldingsblanketten i
hvert andet nummer af
Ridgebacken.
På denne måde håber vi at kunne
skabe lidt mere plads til artikler og
indlæg fra medlemmerne.
Mange bruger allerede nu muligheden for at tilmelde sig på klubbens
hjemmeside:
http:www.ridgebackklub.dk - og
andre har lavet kopier af blanketten, som de benytter ved tilmelding.
Mangler du en blanket kan den
rekvireres ved henvendelse til
udstillingsudvalget- se infosiden.

l;l
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Orgnnizing

Clayton Heathcock
Chris Abraham
Greg Castillo
Marylynne
Elliott
Thcresn Lyons
Denise Flaim
Kerry Williams
George Ohanesian
Ulla-Brit
Ekengren
Anthony Lord Edwards

~

W@RL'
c[

l f

AflNC

_IDCEBACI(

Committee

UNITY

I
~I

I

Udstilling i:

Den:

Hundens navn:

The host club for the 2004 World Congress is the Rhodesian Ridgeback Club of the United States. The
Congress wil! be held at the Harvey Hotel in Plano, Texas, on September 14-18,2004. This is also the
host hotel for the 73rd RRCUS National Specialty Show, which will be held September 19-23, 2004.
Plano is in the Dallas-Fort Worth area and the Harvey Hotel is 28 miles from the Dallas-Fort Worth
International Airport (DFW). a major US airport that is served by a number of international caniers.
Overflow moms ure available in the nearby Holiday Inn. The room rates for both hoteis wil! be $85 per
room per day.
Some of the events of the RRCUS National Specialty Show will be held at the Southfork Ranch
(http://www_southfork.com/). site of the popular television show "Dallas."

Tilmeldingsblanket
Denne blanket anvendes kun ved udstillinger arrangeret af
Rhodesian Ridzeback Klubben

Farve:

Reg.nr.:

Fødselsdato:

Køn:

fFar.

-1

I Reg.nr.:

L...

~

Reg.nr.:

Mor:
Opdrætter:

The preliminary schedule for the 2004 World Congress is:
Wednesday, September 14
• Arrival and icebreaker reception, Harvey Hotel

Im_:

Ejer:

Thursday, September 15
• Leetures and discussions. Harvey Hotel
Friday, September 16
• Trinity Valley Rhodesian Ridgeback Club of Texas Specialty Show: Harvey Hotel
Judges:
o Sweepstakes - Diane Jacobsen, Calico Ridge Kennels, California, USA
o Breed - Anthony Lord Edwards, Lyonvelt Kennels, Ireland
• Afternoon - Breeder's seminar
• Evening - Joint TVRRCOT-World Congress banquet

Tilmeldes i:

Saturday, September 17
• Moming - Forth Worth Kennel Club AlI-Breed Show'
• Aftemoon - Presentations and panel discussions, Harvey Hotel
• Evening - Texas Barbeque

~

Babyklasse (3-6 mdr)
Hvalpeklasse (6-9 mdr)
Unghundeklasse (9-18 mdr)
Mellemklasse (15-24 mdr)
Åben klasse (over 15 mdr)

Championklasse
Seniorklasse (7-10 år)
Veteranklasse (over 10 år)
Parklasse

Sunday, September 18

Udstillingsgebyrer:

• Moming - Texas Kennel Club All-Breed Show'
• Afternoon - Presentations and panel discussions, Harvey Hotel
• Evening - RRCUS Ice-breaker reception, Harvey Hotel

Baby og hvalpeklasse
Senior og veteranklasse
Parklasse
øvrige klasser

Monday, September 19 through Friday, September 23
73rd RRCUS Specialty, Southfork Ranch; Host Hotel. Harvey Hotel. Plano. Texas
Judges:
o Puppy and Veteran Sweepstakes - Myrna Berger, Rob Norm Kennels. Califomia, USA
o Breed - Barbara Sawyer-Brown, Kwetu Kennels, lllinois. USA
•

I::

The Ridgeback judges at these two shows will be breeder-judges

from countries other than the United States.

~

(kun e' gebyrv. samtidig tilmelding i åben ellerChampionklassen)

l. hund
2. hund m. samme ejer
3. hund m. samme ejer

175,00
275,00
125,00
275,00
245,00
205,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

B

Kinyemi
Nada Nikolie & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 København S.
TIf./Fax. 325560 26 Mobil 40 56 40 67
E-mail: kinyemi@kinyemi.com
Webside: http://www.kinyemi.com

RidgeRegals
Johannes og Rikke B. Knigge
Ærtebjergvej 86
DK- 2650 Hvidovre
TIf:3649 3121
Mobil: 26 22 3127
E-mail: RR@Ridgeback.dk
Webside: http://www.ridgeback.dk

\

\

Hazlnas
Ebbe Mølsted-Møller & Lena Carlson
Egebjergvej 47
DK- 4571 Grevinge
TIf:5966 05 66
Mobil: 40 97 55 71
E-mail: rr@hazinas.dk
Webside: http://www.hazinas.dk

Fax: 5966 O 1:

Her kan DIN kennelannonce være

Her kan DIN kennelannonce være

En annonce på kennelsiden koster 100 kr. om året - dvs. 25 kr pr. blad.
Annoncen består af Kennelnavn, navn og adresse på ejere og kennellogo. Layoutet er fast- som i tidligere
blade.
Ønsker du at få en kennelannonce på siden så indsend oplysninger til bladansvarlige Helle Lauridsen samt
indbetal annonceprisen til kassereren.
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Arsindex
blad 1- 4 2002
Index 'et er sorteret efter artiklens navn. Tallet efter
sidsetallet refererer til bladnummeret.
feks. Artikelen "Advarsel- hjerteorm "findes på side 5 i
blad nr 4 2002
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HUSK
el mødt til
RRK's
Generalforsam ing
Lørdag d. 26.4 kl. 13.00
Generalforsamlingen afholdespå
Middelfart Sygehus,
Administrationsbygningen,
P.V. Tuxensvej, Middelfart.

RKK
Mentalbeskrivelser
medio maj
Afholdes på Sjælland (d. 18/5) og Jylland
for hunde mellem 10 og 24 måneder

Tilmelding til
Rikke Boelskifte Knigge
tlf. 36493121
e-mail: rikke@ridgeback.dk

R-DAG 2003
den 9/8
Afholdes på Sjælland.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
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