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Betaling af annonce på giro 7 36 04 44.

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

Medlemskab i RRK

Medlemskab af Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark
opnåes ved indbetaling af kontingent.

Enkelt medlemskab: 250,- dkr.
Familie medlemskab: 300,- dkr.

Kontingent indbetales på: Giro 7 36 04 44

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

Udvalg under RRK
- kontaktperson henviser yderligere

Blad og PR udvalg: Marianne Grønn Prior - 7528 79 28
Avls- og Sundhedsudvalg: Rikke Knigge - 36 49 31 21
Brugshundeudvalg: Marianne Grønn Prior - 75 28 79 28
Udstillingsudvalg: Camilla Kjærulff - 56 14 1O 90

Nada Nikolic - 32 55 60 26

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem samt frivillige
medlemmer fra klubben.

I Regioner i RRK- aktiviteter for medlemmer
Vest: Helle Lauridsen, tlf: 86244069 (Århus)
øst: Sonja Olsen tlf: (Hovedstadsomr.)

RRK's bestyrelse

Formand
Rikke Boelskifte Knigge
Ærtebjergvej 86
2650 Hvidovre
tlf: 364931 21/262231 27
E-mail: Rikke@ridgeback.dk

Næstformand
Nada Nikolic
Dublinvej 25
2300 Kbh. S
Tlf: 32 55 60 26
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

Kasserer
Rene Skaarup
Kamstrupvej 118
2610 Rødovre
tlf: 36 70 26 89
E-mail: cik06@maiLtele.dk

PR- og bladan svarlig
Marianne Grønn Prior
Lydumvej20
6830 Nørre Nebel
tlf: 75287928/51 228601
E-mail: pedeogkragen@maiLtele.dk

Sekretær
Camilla Kjærulff
Flasken 3
2680 Solrød Strand
tlf: 56141090
E-mail:jhh@solrod-el.dk

Hvalpeanvisning og omplacering
Hvalpe: Omplacering:
Kirsten Hansen Lena Carison
Vojensvej 50 Egebjergvej 47
2610 Rødovre 4571 Grevinge
Tlf:3641 44 90 tlf: 59 66 05 66
E-maiil: E-mail:
elmann @jubiimail.dk Lena@hazinas.dk

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

Forside: Forårstræning i Region øst, indsendt af Dorte Jøker
Bagside: Kinyerni Fora C'Hamu, ejet af Trine Jensen og Jørgen
Henriksen

DEADLINE BLAD 3 2003:
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INDHOLD - blad 2 2003

Vi har på nuværende tidspunkt valgt at lave nogen få ændringer
med hensyn til udvalg mv. grundet de arbejdsopgaver, som vi
synes vi kan varetage med den kombination af forcer og svaghe-
der, som vi i den nye bestyrelse udgør.
Dette betyder bla. at vi imidlertidigt har nedlagt lovudvalget for i
fællesskab at arbejde med dette ved bestyrelsesmøder.
Derudover har jeg, Rikke, valgt ikke at forsætte med at lave
klubbladet.
Jeg tror, det er sundt med fornyelse- både for bladet og for mig,
så jeg ønsker at lægge mine kræfter i de arbejdsopgaver, som
følger med formandsposten istedet.
Marianne, som nu er klubbens PR og bladansvarlige, har ikke
mulighed for selv at lave layoutet på bladet, men fungerer som
tovholder for hele materialeindsamlingen og formalia omkring
bladet.

Dette nummer af RRRidgebacken er ganske kort sammenlig- Derfor søger klubben efter medlemmer ( eller andre) som har lyst
net med de tidligere udgaver. Vi håber på meget spændende og evner til at lave layoutet på klubbladet. Det kan I læse om
materiale til det nye blad. andetsteds i bladet.
Bemærkl Materiale sendes til Marianne Grønn Prior.
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En ny start ...
Efter årets generalforsamling står vi ved en næsten helt ny start -
4/5 af bestyrelsen er skiftet ud med nye kræfter i den ene eller
anden forstand.
Foran os har vi en stor opgave i at bevare det, som den tidligere
bestyrelse har bygget op, samtidig med at vi skal finde vores
egen måde at sætte vores mærke på klubbens ansigt udadtil.

Vi har ved vores konstituerende møde umiddelbart efter general-
forsamlingen fordelt posterne således:
Formand: RikkeKJllgge
Næstformand: Nada Nikolic
Sekretær: Camilla Kjærulff
PR og blad: Marianne Grønn Prior
Kasserer: Rene Skaarup

I den nye bestyrelse har vi valgt at have to tovholdere hvad
angår udstillinger. Det er uden tvivl en af de tunge poster mht.

arbejdsopgaver, så Nada og Camilla
arbejder sammen om RRK' s udstillinger
i fremtiden.

Rene forsætter i posten som kasserer-
hvilket vi håber, han kan forsætte med
lige så længe han er i bestyrelsen. Dette
håber vi at kunne bane vejen for
gennem lovændringen som blev
vedtaget på årets GF.

- Denne lovændring er i dette blad
udsendt til urafstemning blandt jer
medlemmer. Husk at stemmesedlen skal
være klubbens revisor i hænde senest
d.25.juli.
Vi håber alle, at I vil tage godt imod os-
den nye bestyrelse.

- Vel mødt på Årets Ridgebackdag d. 9
august iRødovre.
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UHP= UdhoIdenhedsprøve

Tirsdag d. l3.maj , blev Kali endnu en ople-
velse rigere ( og mig selv for den sags
skyld). Denne gang var det Odense
Boxerklub, som havde været så gæstfrie at
lade os deltage i en UHP i deres klub.
(l øvrigt, tudsind tak for det !)

Stort set lige siden Kali kom til os fra de
norske fjelde, har jeg gjort meget ud af, at
han fik god og brugbar motion. "Brugbar"
tænker nogen nok, men her mener jeg mo-
tion som hunden synes er sjov og som ikke
overbelaster den, set ud fra den form den er
i på det nuværende tidspunkt.
Det er vigtigt hunden trænes stille og roligt
op, med pausedage indlagt, for ikke at slide
unødigt på kroppen. Selv en hund kan
blive Øm og stiv i musklerne, hvis den plud-
selig udsættes for hård fysisk aktivitet. Fx
"sofa-zhavehunden", hvor ejeren pludselig
får den "gode" ide at nu skal den "fandme"
trænes, (lOkm løb, ved siden af cykel) "så
man kan se hvad den duer til". En pludselig
"søndagsindskydelse" som ikke fører til
noget godt hverken for hund eller ejer.

Når man nu alligevel bruger sin hund, hvor-
for så ikke lade det komme an på en
"prøve", lidt "konkurrencemenneske" er
man vel altid.

Kl. 17.45 stillede de hunde der var tilmeldt
UHP op til væsensprøve. hvor dommeren
checker tatoveringsnr. ell. chip samt mærker
poter og trædepuder igennem for at se,
hvordan de ser ud fra start inden løb. Kan
dommerne ikke få lov til dette, udelukkes

•••••
hunden fra UHP' en.

UHP' en går i gang, med hunden på cyklens
højre side og i en tilpas længde line så hun-
den hele tiden har mulighed for at tilpasse
sig hastigheden.
Turen går derud af de næste 8 km. Med en
gennemsnitlig fart på 14 km/t. Hunden skal
helst trave og ikke galopere, da det slider og
belaster for meget, det er trods alt 20 km på
asfalt og en smule på grus.

Efter de første 8 km holdes der en pause på
15 min hvor hundene har mulighed for vand
og dommeren igen undersøger poterne for
nedslidning og hundene for træthedstegn ,
hvis der nu skulle være nogle sofa-/have-
hunde imellem.
Nogle er mere forpustede end andre. Kali fx
trækker vejret helt stille og roligt og tungen
er ikke at se. Har mere travlt med at ind-
smigre sig hos et par "lækre" boxertæver,
som synligt er mere mærket af den første
etape.

,
holdt osv.
Kali er stadig på dupperne og står og ligner
en der ikke har været med på 20 km løb,
"man kunne komme helt i tvivl om han
havde været med".

Derefter går turen 7 km videre på landeveje
og stier, forbi hyggelige gamle gårde med et
par "forbavsede" hunde der pludselig stop-
per op for at undre sig over, hvad der lige
sker her med alle de cykler og hunde. (sjovt
at se)
Endnu en pause holdes og hunden under-
søges igen. Alle går heldigvis videre til sid-
ste etape.

De sidste 5 km er på landevej, forbi et par
galoperende heste og byvej med en smule
mere trafik. Så der skal også holdes øje med
de andre trafikanter,

JUBIIII Efter 2 timer
og 20 km er vi alle nået i mål
efter løbeøvelsen.

Så undersøges poterne og
hundene igen, (ja, ejerne må
passe sig selv).
Godt nok er vi i mål efter 20
km, men UHP' en er ikke slut
endnu, for der mangler lige
en lydighedsøvelse, hvor
hundenes tilstand afprøves
såsom koncentration og
træthed.
Øvelsen er lineføring eller
fri ved fod i vendinger, løb,

Lydighedsdelen går også bare som smurt
og vi har bestået UHP' en JUBII .

I mellem tiden er der ankommet flere menne-
sker til klubhuset for at høre hvordan det er
gået, og mange der lige skulle hen og mærke
på den "underlige stribe" der nu befinder
sig på en af hundene.
Alle var meget imponeret, (inkl. mig selv)
over at Kali kunne være så upåvirket af
UHP'en.

Tiden var inde til at få overrakt diplom, som
bevis for bestået UHP i brugshunde regi.

Da alle havde fået diplom og dommeren
havde takket af, rejste formanden sig op og
ville gerne overrække en pokal til "dagens
bedste løber" og gæt en gang hvem det
blev, nernligAhali Fani'sAkali "kaldet Kali
blandt venner"
Stolte og glade var vi, da turen gik fra
Odense til Gesten (i bil).

Prøveprogram for brugshundesport købes
gennemDKK.

Fortsættelse følger af en evt. FP = Færdsels-
prøve.

God træningslyst fra Lene Tornkjær og Kali.
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Artikel fra Canis 3/2003- af Cecilie Strømstad

Hvem har ansvaret
for at vi får gode hunde?

har en serie med enkeltstående kuld uden
egentligt at have hverken et mål at arbejde
mod eller et sæt kriterier til udvælgelsen af
avlsdyr.
En anden måde at at opdele opdrætterne er i
de seriøse og de useriøse. Disse kan være
vanskelige at adskille ved første øjekast. I
mine øjne er en seriøs opdrætter en som har
et sæt veldefinerede regler som de arbejder
efter (enten egne eller special klubbens) og
som efter lever dem. Man vil altså fmde
seriøse opdrættere i begge de ovennævnte
kategorier. Seriøse opdrættere har overblik
over de hunde de har opdrættet og kan og vil
give dig svar på alle spørgsmål på godt og
ondt. Seriøse opdrættere har god kontakt
med sine hvalpekøbere og kan give dig
mange referenceer blandt dem. Ingen

-------------------------------- opdrætter har opdrættet udelukkende raske,
gode og smukke hunde, hvis en opdrætter
påstår det, har hun enten haft meget få kuld
og kæmpeheld eller hvis hun har haft mange
kuld, kender hun ikke til dem som ikke er
gode.

Dagens samfund stiller næsten urimelige
krav til vores hunde. De skal være søde,
gode, lydige, næsten ikke ses og aldrig gø
eller knurre. Hundene skal være smukke,
sunde og uden defekter. Mange hunde
klarer ikke alt dette og mange forventnings-
fulde hundeejere får noget helt andet end
det de ønskede sig da de købte den søde
lille hvalp. Hvem har ansvaret for at du som
hvalpekøber får det mest vellykkede
hundehold? Køber eller opdrætter?

Der findes mange slags opdrættere
Der findes to hovedkategorier i Danmark:
de som har et vel defineret avlsmål og hvor
alle kuld på en eller anden måde er led i en
helhedsplan, hvad enten de har et kuld
hvert femte år eller flere kuld om året.
Opdrætterne har strenge kriterier for
eksteriør, sundhed og mentalitet som de
arbejder efter. De andre er de opdrættere
der bare har et kuld i ny og næ, eller som

URAFSTEMNING

r--------------------------,

Ved klubbens generalforsamling 2003 blev
der ved afstemning vedtaget et ændrings-
forslag til klubbens love.
I henhold til klubbens lovgivning ( § 18 stk.
2) skallovforslagsændringer til urafstem-
ning hos klubbens stemmeberettigede
medlemmer.

Jvnf. Referatet fra GF 2003:
Ændringsforslag nr. 3 til Love for
Rhodesian Ridgeback Klubben.

Ændringsforslaget blev ændret til at linien:
"Posten som kasserer kan kun beklædes
af samme person i2 valgperioder itræk"
blev slettet.

Grundlag: Hvis posten som kasserer bestri-
des af en person, som udfører et godt og
fornuftigt arbejde- og der hvert år fremlæg-
ges et fornuftigt regnskab, så er der ingen
belæg for at begrænse perioden.
Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Stemmesedlen udfyldes med et kryds ved
enkeltmedlemskabl to kryds ved
familiemedlemskab og lægges herefter i
kuvert kun mærket "stemmeseddel"- så-
fremt der står andet på inderste kuvert er
stemmen ugyldig!
Denne stemmeseddels-kuvert lægges i en
anden kuvert adresseret til klubbens revi-
sor:

Poul Jensen
Vindebyørevej 5
5700 Svendborg

HUSK afsender på yderste kuvert ellers
bliver stemmesedlen ugyldig!

Stemmesedlen skal returneres
senest d. 2517 2003!!

Det er tilladt at kopiere stemmesedlen,
hvis man ikke ønsker at klippe i bladet.

STEMMESEDDEL
Ændringsforslaget indebærer at følgende sætning slettes fra
RRK' s love §9

"Posten som kasserer kan kun beklædes af samme person i 2
valgperioder i træk"

Sæt 1kryds v. enkeltmedlemskab (E) I to v. famIlIemedlemskab (F)

Jeg stemmer mr ovennævnte lovændring: ~ [!J
Jeg stemmer inHHI. ovennævnte lovændring: ~ l!:I

Den seriøse opdrætter kender til og er ikke
bange for at fortælle om de mindre gode
hunde. Det som adskiller en god opdrætter
fra en mindre god, er ikke omhun har opdræt-
tet dårlige hunde eller ikke, men hvad hun
gør for at undgå at det sker igen.

Der findes også mange slags hvalpekøbere
Som opdrætter oplever jeg at hvalpekøberne
på mange måder kan inddeles på samme
måde. Alle kategorier hvalpekøbere køber
hund, men måden at holde hund på er
forskellig.
Der er mange hvalpekøbere som er ansvars-
beviste og seriøse. De analyserer deres egen
situation og ønsker og krav til en hund og
vælger race efter dette. De har en konkret
plan for hvad hunden skal bruges til og tager
hensyn til det i valget af race og individ. De
seriøse hvalpekøbere finder ud af mest
muligt om den/de aktuelle racer og skaffer sig
kundskaber om historien, brugen, sundhed
og eventuelle specielle problemer indenfor
racen. Så kontakter de opdrættere spørger og
graver og vil vide mest muligt. De stiller krav
til opdrætteren og til
avlsmaterialet og vil vide "alt".

Så har du de lidt mindre seriøse hvalpe-
købere, som måske har gjort meget af det
samme forarbejde, men enten er mindre
bevidste i forhold til hvilke krav de har til
deres kommende hund eller hvad de kan
tilbyde den eller hvilke krav de skal stille til
opdrætteren. Disse hvalpekøbere havner let i
kategorien ovenover hvis de får kontakt med
en dygtig og seriøs opdrætter som får dem til
at gøre forarbejdet færdigt - men kommer de i
kontakt med en mindre seriøs opdrætter kanL J



• R'DGEØACKEN 212003

det være at de ender op med enten en
forkert hund, en forkert race, eller en forkert
opdrætter.
Tilsidst findes de useriøse hvalpekøbere.
De bestemte sig i går for at de vil have en
hund og har ingen planer for hvad den skal
bruges til eller hvordan hverdagen skal se
ud, men har set en puddel eller en ridgeback
eller en lille Chihuahua og synes de er
noget sååå søde! Sådan en vil de have og
helst i går. Disse hvalpekøbere kan være
heldige og få en flot hund og et vellykket
hundeliv men så skyldes det held og ikke
meget andet.

Hvordan vælger man rigtig opdrætter?

Først må man fmde ud af
hvad man ønsker sig af
opdrætteren og hvad man
ønsker sig af hunden man
skal købe. Skal hunden være
ren familiehund, udstillings-
hund eller skal den trænes til
et specielt formål? Skal
opdrætteren bare være
"producent" af hunden eller
skal man bruge opdrætteren
som vejleder i forskellige
spørgsmål? For at finde ud
af om de opdrættere du har
været i kontakt med opfylder
dine krav bør du snakke
meget med dem, stille
spørgsmål og fmde ud af om
de har de nødvendige
kundskaber til at opfylde
dine ønsker. Kundskaber
som det er nødvendigt at opdrætteren har
vil variere med hvilket behov du har for
hjælp og vejledning. Hvis du skal fmde ud
af noget om en opdrætter skal du snakke
med dem som ved mest om hende - hendes
tidligere hvalpekøbere. Snak med flest
muligt de vil give dig en god ide om hvad
du kan forvente af opdrætteren på alle
områder og om hun opfylder dine kriterier.
Der kan være mange der mener noget om de
enkelte opdrættere, men det er altid hvalpe-
køberne der har førstehånds og faktuel
information!

som vil "spille med" og give dig den
information du har brug for til at gøre dit
valg. Husk at en hvalp som er meget
lovende kan vokse op til en voksen hund
som ikke svarer til forventningerne! Ingen
kan spå om fremtiden, og ingen kan vide
sikkert hvad en hvalp vokser op til. Det man
kan sige med sikkerhed er at der er større
chance for at få en god udstillingshund fra
to forældre som er gode i forhold til standar-
den, kommer fra kuld med jævn kvalitet og
har produceret gode hunde i tidligere kuld.
Der er mindre chance for at få en god
udstillingshund fra to forældre hvor ikke
andre i deres kuld har klaret sig. Dette
gælder selvfølgeligt også for de andre

dominant nedarvede lidelser, er det nok at
begge forældre er fri for sygdommen. For
sygdomme som nedarves recessivt er det
ikke altid så let at sikre sig fordi begge
forældrene kan bære anlæg for den uden at
det kan ses. Hvis forældrene i tidligere kuld
har produceret afkom med en sygdom, så
ved man at de er bærere. For sygdomme
som styres af flere gener må man som regel
se på mange individer i forældrenes familie
for at få et overblik. Som hvalpekøber skal
du sætte dig ind i hvilke problemer som
findes i racen, både de problemer som
special klubben har et oplyser om og
eventuelle andre. Når du skal købe en hvalp
bør du få dokumentationpå hvad forældrene

har produceret i tidligere
kuld - det kan give dig en
pegepind på hvad du kan
forvente. Hvis ikke
forældrene har haft hvalpe
før kan et blik på forældre-
nes nærmeste familie give
dig den information du har
brug for. Konklusionen er
slet og ret at jo raskere
forældrene og deres
nærmeste slægtninge er, jo
større chance er der for at
de producerer raske
hvalpe! Husk at du bør se
al dokumentation på
begge forældrenes mental-
og helsetester!

Hvordan vælger man den rette hund til den
rette ejer?
Hvis man ønsker en hund som skal bruges
til et bestemt formål, er det vigtigt at fmde
en opdrætter som har eller er villig til at
skaffe sig viden om formålet. Han eller hun
har de bedste forudsætninger for at kunne
hjælpe dig med at vurdere hvilket kuld du
bør vælge hvalp fra, og hvilken hvalp i
kuldet som er bedst egnet til dit formål. Hvis
du som hvalpekøber har store kundskaber
om et område, må du fmde en opdrætter

egenskaber du ønsker fra din hund - der er
større chance for at få bestemte egenskaber
hvis begge forældre og flere søskende har
disse egenskaber. For at få en hund som
kan blive en god redningshund, agilityhund
eller sporhund er det slet ikke nødvendigt at
forældrene har konkurreret indenfor disse
discipliner, men forældrene og flere i deres
familie må have de egenskaber som gør at
kunne have gjort det hvis ejeren havde
været interesserede!

Hvordan finder jeg en rask hund?

Der er meget snak om arvelige lidelser hos
hunde. Mange sygdomme hos hunden har
en arvelig baggrund. Når du køber hvalp er
det aldrig muligt at være helt sikker på at
hunden som voksen vil være rask og fri for
defekter. Hunde er levende væsener med
mange gener som selv ikke den dygtigste
opdrætter kan have fuldt kontrol over. Det
som derimod er helt sikkert, er at det er mere
sandsynligt at få en rask hund hvis foræl-
drene er raske, hvis forældrenes søskende
er raske og hvis tidligere afkom er rask. For

Hvem har ansvaret?

Mit svar på det indle-
dende spørgsmål er både du som hvalpe-
køber og hundens opdrætter har et stort
ansvar. Hvalpekøberen har et ansvar for at
sætte dig ind i hvad det vil sige at være
hundeejer, du skal sætte dig ind i hvordan
hundeavl drives i Danmark og vide hvordan
du finder frem til en opdrætter. Du skal
skaffe dig viden om den race du ønsker at
købe, så du kan stille de rigtige spørgsmål
til opdrætterne. Du skal stille minimumskrav
til opdrætteren du ønsker at købe hund af
og du må lære dig hvordan du skelner en
god opdrætter fra en mindre god. Hvis du
har viden og stiller krav vil du have størst
chance for at gøre et godt valg.
Opdrætteren har et ansvar for at hundene
som hun opdrætter, og et ansvar for at
træffe de valg der gør at hundene der bliver
født kommer til at blive raske og vel-
tilpassede individer. Dette indebærer også
ansvar for at sørge for at hvalpekøberen har
eller skaffer sig nødvendig kundskab om
hundehold og hundeopdragelse. Opdrætte-
ren har også ansvar for at placere den rette
hund hos den rette ejer sådan at chancen
for et godt liv sammen bliver størst muligt.
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Boganmeldelse
An owner's guide to canine
psychology by John Fisher:

Think DOG!
- Af Birgit Hansen
Bogen tager udgangspunkt i 'problem
hunde' eller som man egentlig burde sige
det: hunde som er blevet til et problem for
deres menneske og som ingen almindelig
træningsklasse kan hjælpe på.
Jeg anser bogen som en rigtig god guide til
at forstå en hunds opførsel og som fore-
byggelse mod at skabe problemer for sin
hund og dermed sine medmennesker.
Specielt lægger Fisher vægt på at hundes
race er af stor betydning under
træning og samliv i øvrigt .... noget som jeg
personligt synes er kigget for overfladisk
på i de typiske træningsklubber.
Busa er den første til at finde ud af hvad
det er vi prøver at lære ham men han
gider ikke udføre det igen og igen som den
Labrador eller Schæfer som sidder ved
siden af ham. Det går ikke Busa til en
mindre god hund ... det beviser bare at han
er den type hund som er avlet til at være
opfindelsesrig og have eget initiativ ...
derfor ØverBusa & Birgit 10 forskellige
øvelser til hver træningsaften mens Lab'en
koncentrere sig om præcision af 1 eller 2
øvelser på en træning saften. Sådan
indstilling får som regel instruktøreme til
at fortælle mig om gruppedisciplin
og mig til at for- tælle
instruktørerne 'p om
Rhodesian .:-, :Q~p
Ridgebacks '>1,,- ;~~~., 'V-e-,

o<\}. oosv -
bogen
her
si-

ble-
interiør i

ger
at jeg

ikke er
så skør

endda og
derfor er den

vet fast
vores hjem.

Vi bliver taget gen- nem fysiske
problemer og indflydelse af mad på opfør-
sel og race/opførselsforskelle til alternativ
medicin alt sammen sat godt sammen med
case studies som går hele bogen meget
livlig. Ikke mindst når en nybagt mor lader
sin Rotty patte overskudsmælken !! ('pro-
blem .....hund'Zll)

i

ied3ktiOnen siger tusind
tak til Anne-Sofie for den
flotte tegning.

Et Laaaangt
hundeliv ...

I blad 212002 skrev jeg en lille artikel om
MacTavish, den 17 år gamle Ridgeback fra
Californien.
Som nævnt i artiklen, havde jeg sendt en
lykønskningsmail til Mac fra mine 2 RR-
tøser, og modtaget en sød hilsen tilbage.
Jeg havde også noteret hans fødselsdag i
min kalender, så jeg kunne huske at sende
en ny lykønskningsmail, når han den 20.
april i år fyldte 18 år.

Flere gange i løbet af det sidste år, har jeg
været inde og checke hans hjemmeside, for
at se om der var noget nyt om denne
fantastiske Ridgeback og hans familie.

Den 20. april i år gik jeg igen ind på hans
hjemmeside for at finde hans e-mail adresse "Al den kærlighed for min lille dreng, som
såjeg kunne sende en lykønskning fra mine folk har udvist, har været ganske overvæl-
Rk-tøser, dende. Jeg er utrolig heldig at have
Men ak ... Mac var gået bort måneden før. sådanne dejlige venner; som tænker på os.
Jeg blev vældig ked af det, og skyndte mig Han var noget ganske særlig, idet han gav
at sende en lillemail til hans mor, Diana, folk masser af håb om, at deres hunde også
hvor jeg udtrykte min sympati. ville nå så moden en alder."
Et stykke tid efter fik jeg et svar. Diana
undskyldte, at hun ikke havde svaret straks,
men det havde været en svær tid for hende
uden Mac.

Grunden til at jeg skriver dette er, at jeg
gerne vil dele med jer det følgende, som
Diana skrev:

Og håb, det er jo netop det vi alle har.

Med venlig hilsen
Lena Carlson
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Klubben søger
Er du den rette....?

Haves:
36 blanke A4 sider, en bunke indlæg og billeder,
spændte medlemmer og en masse layoutmæssig
frihed.
Søges:
MIK som har ideer til fornyelse og overskud til at
lege med de blanke sider. MIK med mod på at få
en masse tekst og billeder til at gå op i en højere
enhed. Du behøver ikke at have den store
erfaring, men det er selvfølgelig en fordel.
Er du den rette???

Jeg har nu gennem en lang årrække været
med til at lave klubbens blad på layout-
fronten.
Det har været sjovt og lærerigt, men tiden er
nu moden til at en ny skal overtage layout-
opgaven.

Bladet kræver fornyelse og mere faste
udgivelser- og det er mere end jeg pt. kan
overkomme med mine nye .forpligtelser" i
forbindelse med bestyrelsesarbejdet mv.
På klubbens Generalforsamling meddelte

På
Catwalk'en
af Lena Carlson

jeg, at jeg med dette blad trak mig tilbage fra
bladarbejdet, og dermed vil jeg gerne have
en ny til at overtage posten- derfor denne
,,kontaktannonce" .

det vil sige dig! Og så er det din opgave
starter .....

Det materiale du modtager skulle gerne
være færdigredigeret, så din opagve kun
består i at sætte det op- og herefter sende
det færdige resultat til bladansvarlige som
kigger det igennem sammen med redaktø-
ren, inden det sendes til trykkeriet.

Der er på ingen måde krav fra vores side
om, at du har prøvet at lave foreningsblade
før- blot du har en smule teknisk snilde og
sans for tekst og billeder- og ikke mindst
LYSTEN til at prøve kræfter med denne side
af klubarbejde.

Hvis du tror at dette muligvis kunne være
noget for dig, så kontakt mig snarest:
Rikke Knigge, 36493121 ell.
rikke@rigdeback.dk

De venligste hilsner fra
den afgående bladorm, Rikke

Arbejdet med bladet er meget koncentreret i
perioden omkring deadline og en tid frem
(afhængig af hvor hurtigt man arbejder)- og
det kræver derfor, at man kan trække nogen
aftenener ud af kalenderen ( eller hvordan
det nu passer ind i ens arbejde mv.).

Vi vil i blad og pr udvalget prøve at lave
meget klarere rammer for arbejdet med
bladet, så arbejdsopgaverne bliver mere
tydelige, hvilket i sidste ende gerne skulle
betyde, at bladet kan komme ud ca. 4 uger
efter deadline.

Det betyder, at man skal kunne arbejde tæt
sammen med både bladansvarlige og
redaktøren.
Det er disse to, der i samarbejde med
bestyrelsen sammensætter materialet til
hvert blad og sender det afsted til layout-

Her viser Kali sin fine kreation
(indsendt af Lene Thornkjær):

Er de ikke bare nuttede!

Med venlig hilsen
Lena Carlson
lena@hazinas.dk
Egebjergvej 47
4571 Grevinge

Sidste år blev jeg opfordret til at tegne min
hunds bamsepelsforede oilskinsdækken af
og sætte mønsteret i Ridgebacken. Det
gjorde jeg så - med en bemærkning om, at
hvis man hellere ville have tilsendt et møn-
ster i fuld størrelse, så kunne man bare kon- Og her er tre flotte piger i deres indsendt af Margit Sand):
taktemig.

Dette forårsagede en hel del henvendelser
fra folk, som godt ville i gang med nål og
tråd. Og nu er jeg begyndt at få nogle
tilbagemeldinger i form af fotos af
Ridgebacks iført deres fine, nye frakker.
GODTGÅEf!

Jeg modtager MEGET gerne flere fotos. Så
mail (eller send med posten) et foto af jeres
hund med sin fantastisk flotte frakke, så vi
alle kan beundre dem her i bladet.
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Tillykke til vores Suki-mus
med de 12 år den 13. juni

--------

Kærlige hilsener
Far, Mor og Nikolai
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Rhodesian Ridgeback Klubben inviterer til

, ,Ridgebackdag
;(:f- 2003
I "

Lørdag den 9. august 2003
på Nyager Skolen v. Rødovre

En hyggelig dag med andre Ridgeback-ejere, hvor det ikke kun behøver
at være udstillingen, der er samlingspunktet.

Klubben og en række frivillige medhjælpere sørger for, at der bl.a.
kan købes frokost samt øl/vand på dagen, så

lad madkurven blive hjemme!

Certifikat udstilling, dommer : Sandra Fikes, USA
Uofficiel udstilling og barn/hund/juniorhandling

Lydighedsprøver, dommer : Bruno Christensen, DK

Praktiske oplysninger
Arrangementet foregår udendørs- vi kan rykke indendørs i tilfælde af
dårligt vejr.
Dagens program samt arrangementets starttidspunkt bliver offentliggjort,
når alle tilmeldinger er modtaget.

Der vil som tidligere være mulighed for at tilmelde sig til fest-
middag efter dagens udstilling. Middagen bliver afholdt på
Nyagerskolen.

Voksne: 100 kr
Børn under 12 år: 45 kr

Har man brug for at overnatte kan følgende steder
kontaktes:

http://www.parkhotel.dk - tlf: 43960038 - Glostrup
http://www.choicehotels.dk- Vælg Kbh Surroundings -tlf: 43997766
http://www.scandic-hotels.com - Vælg Hvidovre- tlf: 36860400
http://www.wittrupmotel.dk -tlf: 43649551- Albertslund
http://www.taastruppark.dk - tlf: 43711819 -Tåstrup
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Rhodesian Ridgeback Klubben inviterer til

, \ Ridgebackdag
;(f- 2003
I " Sidste tilmeldingsfrist 8 juli !!

da bladet er forsinket modtager vi også tilmeldinger i ugen efter.----------------------------------------
Tilmeldingsblanket til Rhodesian Ridgeback Klubbens Ridgebackdag 2003

Hundensnavn: ~reg.nr:--------------
TæveD Han D Farve: Fødselsdato: _

Far: reg.n~:--------
Mor: reg.nr: _
Opdrætter: _
Ejer: _

adresse: tlf.nr: _

Vi vil gerne deltage i middagen:
antal voksne a' 100,- dkr antal børn a' 45,- dkr ialt: ____ dkr.

Hundentilmeldes i:
Udstilling- gebyrer som ved normal udstilling- uofficiel udstilling ~ pris
Babyklasse(3-6 mdr) ro-- Championklasse --

I-- --
Hvalpeklasse (6-9 mdr) Seniorklasse (7-10 år)

f--
Unghundeklasse(9-18mdr) Veteranklasse (over 10 år)

f-- --
Mellemklasse (15-24 mdr) I-- Parklasse __
Aben klasse ( over 15 mdr) '-- Avls/opdrætsklasse-kontakt Helle Lauridsen

--

OBS! Tilmeldingen gælder til den uofficielle udstilling ( fejlhunde etc.): ja D

Lydighed- gebyr 275,- dkr
LPklasse 1 D LP klasse 2 D LP klasse 3 D
lait udstilling samt Iydighed: ~dkr.

lait indbetales ( middag samt udstilling/lydighed) dkr.
på giro 7 36 04 44 D eller på check D

Tilmelding sendes til: Camilla Kjærulff
Flasken3
2680 Solrød Strand

OBS!Man kan også tilmelde sig via Ridgeback Klubbens Hjemmeside:
www.ridgebackklub.dk

11
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Rhodesian Ridgeback Klubben inviterer til

, ,Ridgebackdag
;(:f- 2003
I \'

Hvad sker der på en
Ridgebackdag?

RR-dagens dommer: Mange nye Ridgeback folk er kommet til gennem de
seneste år- og mange skal for første gang overveje om
de vil bruge en dag på at tage til RR-dag
For udstillingsfolk tæller det måske kun som en alminde-
lig udstilling, men RR-dag er meget mere end det- og
IKKE kun for udstillingsfolket.
På dagen er der mulighed for at være med til:

Here's my resume for the club:
Sandra Fikes:

My involvement with Rhodesian Ridgebacks dates
back to 1969. Since then I've shown and bred
Ridgebacks under the kennel prefix of Kalahari. My
interest in the breed is not limited to just conformation,
I also participate in tracking, agility, obedience, lure
coursing, herding and did a bit hunting with them years
ago. I'm a life time member of my local obedience club
and have taught classes for over 25 years.

- Udstilling for ALLE
- Lydighedsprøver
- Lurecoursing

o o
- Karing af Arets hunde
- Pokaloverrækkelse
- Fælles middag
- Møde nye RR-folk
- Hygge
- og så lidt mere hygge!

I like to show my own dogs in conformation, however
my most well known breed winner is one I sold and co-
own with Cindy and Mike Well- Int/Can! Am Ch Wetu
of Kalahari or Woody as he is known to us. Woody has
10 all breed Best In Shows in US, is in the top ten
competition for all breeds and made Ridgeback history
by winning the Hound Group at the 2002 Westminster
Kennel Club.

While in college, I judged livestock with the
intercollegiate livestockjudging team. I'd like to think
that experience was a stepping stoneinto dog show
judging. I've beenjudging RRs since 1992. I am
currently licensed by the American Kennel Club to
judge Afghans, Beagles, Dachshunds, Rhodesian
Ridgebacks and Whippets. Intemationally, in 2000,
I judged the Rhodesian Ridgebac:Jtelub of South
Australia's Championship show.

Foto: Anette Boesen- De voksne hunde
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, ,Arets hunde
r. 2003,

Arets Eksteriør Hund:
Kinyemi Anzi A' Bhubesi
K inyem i Anzi A'Fora
Ahali Fani's Akali
Dashiki Mandinka
Kinyemi Anzi A' Zuza
AUa von Rothensande
Kinyemi Anzi B'Okoka
Badu V.Die Pronkhonde
Zumeli's Dingeko
Hazina ' s 1st Hadhari

Årets Baby/Hvalp han: Zumeli's Dingeko

Årets BabylHvalp tæve(delt): Zumeli's Duduza li Lewanika Baba Tabili

Årets Unghund han: Zumeli's Dingeko

Årets Unghund tæve: Kinyemi Anzi B'Okoka

Årets Mellemklasse han: Ahali Fani'sAkali

Arets SIR og SIM

Årets Mellemklasse tæve: Dashiki Mandinka

Årets Åbenklasse han: Badu V. Die Pronkhonde

Årets Åbenklasse tæve: AUa von Rothensande

Årets Champion han: Kinyemi Anzi A'Bhubesi

Årets Champion tæve: Kinyemi Anzi A'Fora

Årets opdrætter/opdrætter af BIM: Kennel Kinyemi

Årets Opdrætsklasse: Kennel Kinyemi

Årets Avlsklasse:

Kijasaman Gukatiwa Of Djungelkatten

Kinyemi Anzi A'Bhubesi

Årets hunde er en konkurrence for udstillingshunde ejet af medlemmer af RRK.
Udstillingsåret løber fra 1.6. til 31.5. Ved udstillingerne i løbet af året indsamler man point i henhold til den
placering man har opnået. Nærmere regler kan ses på www.ridgebackklub.dk- samt andetsteds i dette blad.

o

Arets hunde og deres ejere vil modtage klubbens vandrepokaler samt diplom ved
o

Arets RR-dag.
Kom og vær med til at fejre dem!!!!
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Pas på

Halsbå
af Helle Lauridsen

Det er morgen - mine to unge RR's står ved
døren og venter på at komme ud at gå. Nå ja
vente lyder nok for velopdragent, i bare
forventning og glæde små slås/leger de med
tænder og poter. Jeg har glemt noget i stuen
og lader hundene stå med snor og halsbånd
i gangen. Før jeg når derind ændres lyden
fra gangen pludseligt - de pjattede potehop
bliver til kradselyde og den ene hund sner-
rer og gør desperat, mens den anden piber.
På to sekunder er jeg tilbage - Puuma - 6
mdr - har fået kæben ind under Yankees
halsbånd og har allerede snoet sig rundt
eengang i desperation for at komme fri. Han
mangler allerede luft og hun er begyndt at
skrige som en gris af angst. Halsbåndet er
gudskelov kun et fladt nylon halsbånd med
en kliklås, men låsen er allerede så spændt
at jeg ikke kan klemme den op en saks?
kan jeg nå det? Begge hunde er i panik og
kæmper for livet. Jeg tør ikke forlade dem.
Istedet griber jeg Puuma og "skruer" hende
tilbage så halsbåndet ikke er snoet mere, så

Foto: Forårstræning iRRK- Dorthe Jekerr_." /

kan jeg få løst spændet og begge er fri.
Puhhhhhh, sveden render af mig og hun-
dene hopper op af mig - begge helt uden
men af deres oplevelse.

Men - havde jeg ikke været lige ved siden
af, havde Puuma ikke været lille nok til at
vende i luften (jer der kender hende vil vist
nødigt gøre det idag!) OG værst af alt:
havde halsbåndet været en kæde, der ikke
bare kunne klipses, eller til nød klippes af,
så tør jeg ikke tænke på hvad der kunne
være sket.

Derfor:
Lad ALDRIG hunde være sammen med hals-
bånd på - på legepladsen - derhjemme -
alene hjemme. Lad ALDRIG din hund bære
halsbånd uden opsyn - et halsbånd kan
hænge fast i et dørhåndtag og ejere er kom-
met hjem og har fundet hunden hængene på
døren ...død.

POKALER
Modtog du sidste år en af Årets hunde
pokalerne- så returner den venligst inden
15. juli, da de skal indgraveres.
Pokalerne kan sendes eller afleveres til
Rikke Knigge
Ærtebjergvej 86
2650 Hvidovre

UDVALGiRRK
I klubben findes en række udvalg, som
arbejder for at hjælpe bestyrelsen med
specifikke områder af specialklub-
arbejdet.
Vi har i den nye bestyrelse valgt
imidlertidigt at nedlægge lovudvalget- og
arbejde med lovene fælles ved bestyrel-
sesmøder. De andre udvalg består, men vi
vil gerne have nogen medlemmer ind i de
disse udvalg.
Følgende udvalg findes under RRK samt
udvalgets tovholder( -e):

Avls- og Sunhedsudvalg:
Rikke Knigge 36493121/
rikke@ridgeback.dk

Brugshundeudvalg:
Marianne Grønn Prior 75287928/
pedeogkragen@mail.tele.dk

Udstillingsudvalg:
Camilla Kjærulff 56141090 /
jhh@solrod-el.dk
Nada Nikolic 32556026/
kinyemi@kinyemi.com

Blad og PR:
Marianne Grønn Prior 75287928 /
pedeogkragen@mail.tele.dk

Er udvalgsarbejde noget for dig, så hører
vi gerne fra dig!!!

Rettelse
til importoversigt

I bladet side 15 har der indsneget sig en
fejl. Sidste hund i tabellen over importer
er opført som værende Zuritamu Shariri-
Simba. Det stemmer ikke, for han bor i
Enneppetal i Ruhr-området og ejes af
Jana og Jan Mach. Den hund det drejer
sig om er:

Zuritamu Tanu-Baloo
Køn: M
Fødselsdato: 12.07.2002
Far: KinyemiAnziA'Bhubesi
Mor: Zuritamu Joana
Opdrætter: Rolf Spengler, D
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Pointsystem til årets titler
i Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark
for eksteriør udstillinger gældende fra 1. juni 2003

I konkurrencerne deltager herboende medlemmer af Rhodesian Ridgeback Klubben.
Point til de forskellige konkurrencer opnås på RRK certifikatudstillinger, DKK internationale og nationale udstillinger samt FDA
certifikatudstillingen. Konkurrencerne løber fra l. juni til3l. maj.
Til de forskellige titler er knyttet en række vandrepokaler, hvorpå navnet på vinderen af årets titel bliver indgraveret. Pokalerne overræk-
kes sammen med et diplom til årets vindere på klubbens årlige Ridgeback-dag.
Vandrepokalerne skal afleveres til klubbens udstillingsansvarlige senest L juni året efter overrækkelsen, så navnene på den næste
sæsons vindere kan blive indgraveret.
I alle konkurrencerne gælder, at den Ridgeback med det højeste pointtal vinder årets titel. Dog er der den undtagelse ved titlen" Årets
Eksteriør Hund i Modsat", at den altid tildeles den Ridgeback i modsat køn i forhold til "Årets Eksteriør Hund", der har opnået flest
point.
I de enkelte klasser gælder, at hunden først deltager i konkurrencen, når den har været udstillet det nødvendige antal gange og at point
ikke kan overføres fra en klasse til en anden. Dog k int til titlen "Årets Eksteriør Hund" medregnes fra flere klasser.

"Årets Eksteriør Hund" og "Årets Eksteriør Hund i Modsat"

~

ets Parklasse"

"Årets Avlsklasse"

ets Opdrætsklasse"

Regler:
Klasse l ~
"Årets Baby/Hvalp" .~
En babylhvalp skal have været udstillet min. 2 gange for at deltage i årets konkurrence om titlen "Årets Babylhvalp". POl medregnes
fra min. 2 og max. 3 udstillinger i Babyklasse og/eller Hvalpeklasse (d.v.s. de 3 bedste resultater tæller). Point fra begge klasser medreg-
nes. BabyerlHvalpe deltager ikke i konkurrencen om årets eksteriør hund.

Oversigt over pointgivning
Årets vindere kåres i følgende klasser:

"Årets BabylHvalp" han og tæve

"Årets Unghund" han og tæve

"Årets Mellemklasse" han og tæve

"Årets Åbenklasse" han og tæve

"Årets Champion" han og tæve

"Årets Senior" han og tæve

"Årets Veteran" han og tæve

"Årets Opdrætter" og "Årets Opdrætter af BIM"

Klasse 2-5
"Årets Unghund", "Årets Mellemklasse", Årets Åbenklasse" og "Årets Champion"
Hunde, der konkurrerer i disse klasser, skal være udstillet i samme klasse på min. 3 udstillinger for at deltage. Point medregnes fra min. 3
og max. 5 udstillinger, (d.v.s. de 5 bedste resultater tæller). Point kan ikke medtages når hunden skifter klasse (d.v.s. når hunden udstil-
les i en ny klasse, begynder den forfra i konkurrencen om titlen i den nye klasse).

Klasse 6 og 7
"Årets Senior" og "Årets Veteran"
I disse klasser skal hunden blot være udstillet l gang for at deltage i konkurrencen om årets titel. Point medregnes fra min. l og max. 3
udstillinger, (d.v.s. de 3 bedste resultater tæller). Point fra disse klasser medregnes ikke i konkurrencen om "Årets Eksteriør Hund" og
"Årets Eksteriør Hund i Modsat".

Klasse 8
"Årets Eksteriør Hund" og "Årets Eksteriør Hund i Modsat"
For at deltage i konkurrencen om titlerne "Årets Eksteriør Hund" og "Årets Eksteriør Hund i Modsat" skal hunden have deltaget på
min. 3 udstillinger, hvoraf mindst en skal være en RRK Certifikatudstilling. Point medregnes fra min. 3 og max. 5 udstillinger, (d.v.s. de 5
bedste resultater tæller). Hvis en han vinder titlen "Årets Eksteriør Hund" tildeles den højest placerede tæve titlen "Årets Eksteriør
Hund i Modsat" og omvendt. Point fra klasserne 2 - 5 medregnes, uanset om hunden i den enkelte klasse har deltaget på tilstrækkelig
mange udstillinger til at deltage i konkurrencen om titlen i denne klasse.
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Klasse 9, 10 og 11
"Årets Parklasse", "Årets Avlsklasse" og "Årets Opdrætsklasse"
I disse klasser skal hunden blot være udstillet l gang for at deltage i konkurrencen om årets titel. Der er ingen max. grænser i disse
klasser. Point fra samtlige udstillinger medtages.

Klasse 12
"Årets Opdrætter" og "Årets Opdrætter afBIM"
Titlerne følger titlerne i klasse 8 i den udstrækning, der er tale om dansk opdrættede hunde. Hvis" Årets Eksteriør Hund" eller" Årets
Eksteriør Hund i Modsat" er af udenlandsk opdræt bortfalder opdrætter-titlen for det pågældende år.

Oversigt over pointsystem pr. 1. juni 2003 for årets titler i Rhodesian Ridgeback Klubben

Bedømmelse Point Bedømmelse Point

1. præmie + SL 5 CK 3
2. præmie + L 3 Cert 5
3. præmie + ML 1 CACIB 5

Re.CACIB 3
1. vinder 5
2. vinder 3 BIR (Ekstra 5 point på RRK Udst.) 10
3. vinder 2 BIM (Ekstra 3 point på RRK Udst.) 5
4. vinder 1

BIS1* (Int. + Nat. + FDA) 5
BhklJBtkl.1 5 BIS2* (Int. + Nat. + FDA) 3
Bhkl./Btkl.2 3 BIS3* (Int. + Nat. + FDA) 2
BhklJBtkl.3 2 BIS4* (Int. + Nat. + FDA) 1
BhklJBtkl.4 1 * Gælder kun BISOpdrætsklasse og
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sl'Hval Reaonviseren

informerer

HVALPELISTEN
juni 2003

Hvalpeanviser:
Kirsten Hansen
Vojensvej 50
2610 Rødovre
tlf: 3641 4490
Email: elmann@jubiimail.dk

Født
6.juni 03
4 hanner & 5 tæver
Witches LeCreme's Trick HD status B AA status: O
Ikimba Puuma HD Status A AA status: O
Kennel Lewanika v. Helle Lauridsen, Kastedvej 37, 8200 Arhus N, tlf 86244069, helle@kjbutata.dk

8. juni 2003
1 han & 4 tæver
KBHV99 Tuasiwas Msi-Hunter Majani HD status: A, AA status: 1
Matopos Akila HD status A, AA status: O
Heidi Wiltmann & Thomas Andreasen, Møllegårdsvej 16,6818 Arre, Tlf.75192222 e-mail:thomasa@maiLtele.dk.

14. juni 2003
3 hanner Et7 tæver
PICh Ve Japha Asali HD status A AA status O
DKCH Norv-OO Dumeta Ma Chiquita HD status B AA status O
Kennel RidgeRegals v. Johannes & Rikke Knigge, Ærtebjergvej 86, 2650 Hvidovre, tlf.:36 49 31 21,

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

Omplaceringen informerer 'KK informerer

overbevist om, at Supa ved, at jeg har stået på sidelinien hele tiden,
parat til at gribe ind, hvis det gik galt. Hun var meget imødekommende
og kærlig, og hun lå ved mine fødder hele tiden, mens vi drak te i
udestuen.

Supa og mig

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

Mange venlige hilsener
Lena

1.kvartal- 2003:

Det har været en meget stille periode i omplaceringen, og
man må jo sige heldigvis.

Der har godt nok været et par unghunde som har fået nye
familier, men det er gået helt stille for sig, da opdrætteren
helt og holdent selv tog affære.

Jiba, som blev nævnt sidste gang, er trukket tilbage igen.
Ejeren har fået kolde fødder, mest på grund af, at børnene
har protesteret vildt og inderligt. Jeg afventer i øjeblikket
deres endelige beslutning.

Jeg har været på besøg hos Supa - den meget omtalte
omplaceringshund, som efter 3 omplaceringer er endt hos
Rebekka og hendes mand udenfor Holstebro - og det går
bare fremad hele tiden. Det seneste fremskridt er, at Supa er
begyndt at gø igen. Supas nuværende familie har ikke hørt
hende gø, førend en lille uges tid inden jeg kom på besøg.
Da jeg steg ud af bilen på gårdspladsen, kom Supa imod
mig samtidig med at hun gøede som en rigtig Ridgeback nu
engang skal gø. Og her må jeg også lige bemærke, at Supa
er en dejlig, flot RR tæve, som ser ud til at stortrives i det
landlige miljø.

Det var et dejligt besøg - og der var ligesom noget i luften
mellem mig og Supa. En eller anden forståelse. Jeg er
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Referat - GF 2003
D. 26.04.2003 afholdte Rhodesian Ridgeback klubben sin ordinære generalforsamling, denne gang i Middelfart på Fyn.
Der var 16 personer til stede (inkl. bestyrelsens medlemmer).
Heraf 15 stemmeberettigede.

1.Valg af dirigent.
Kaj Christensen valgtes til dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af referent.
Jens Hockerup Hansen meldte sig.

3. Valg afstemmetællere.
Peter Grønn Prior og Ebbe Mølsted-Møller meldte sig og blev valgt.

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
Johannes Knigge læste bestyrelsens beretningen op. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).
Kasserer Rene Skaarup forelagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent.
Kasserer Rene Skaarup mente ikke, der var grundlag for en kontingentforøgelse, hvilket blev enstemmigt godkendt.

7. Rapport fra udvalgene.
Lov-udvalget (Johannes Knigge)
Lovudvalget har ligget i dvale det seneste år af forskellige grunde.
Johannes Knigge oplyser, at Elisabeth Svendsen ikke ønsker at forsætte i udvalget efter GF.

Avl og sundhedsudvalget (Helle Lynge)
Helle Lynge ikke til stede pga alvorlig sygdom i nærmeste familie. Johannes informerer:
Der skal afholdes mentaltest i Dianalund og Århus - Der er pt. problemer med at få beskrivere til Århus-testen.
Udvalget arbejder på et dommerkompendium. Har søgt hjælp i andre lande. Dommerkompendie samkøring med andre lande er
ikke lykkedes endnu
Arbejder på at afholde seminar i efteråret.
Ebbe Mølsted-Møller efterlyser en fortsættelse af den udførte sundhedsundersøgelse.
Helle Lauridsen anbefaler at en lignende undersøgelse bliver foretaget igen snart, så man kan følge evt. svagheder i racen.

Brugshundeudvalget (Lene Tornkjær)
Lene Tornkjær meddelte, at der havde været ringe aktivitet.

Udstillingsudvalget (Helle Lauridsen)
Gennemgang af årets udstillinger jvnf. beretningen
Nada Nikolie efterlyste en anden rækkefølge til "årets hunde" på RR-dagen, for derved at få flere tilskuere til overrækkelseme.

8. Behandling af indkomne forslag.
Ændringsforslag nr. 1. til etiske regler.
Johannes Knigge læste et brev op fra Vibeke Poulsen, som kom med kommentar til konklusionen i forslaget, da DKK ikke har
begrænsninger på avl ved B2. Vibeke Poulsen ønsker at forslagsstiller kommer med en dementi. Forslagsstiller tager det til efter-
retning.
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Marianne Grønn Prior fortalte, at problemet med HD ikke kun er arv, men også skyldes miljø, kost, motion m.m. Denne kunne også
informere om, at arveligheden på HD ikke er høj i forhold til andre aspekter af sundhed f.eks. AA, som har en højere grad af
arvelighed end HD.
Helle Lauridsen havde lånt et røngtentbillede af en hund med" A" hofter og en med "B" for at illustrere, hvor lidt forskel der kan
være på dem. Disse blev vist på overhead.
Argumenterne mod forslaget var som sidste år, at det, hvis etiske regler bliver ændret, kan være svært at få udenlandske hunde
ind i avlen pga. at den mest almindelige HD status i Sverige ua , i Norge Fri og i Holland te oversættes af DKK til B og dette kan
give problemer for danske tæver med B status.

Ændringsforslaget blev efter megen diskussion ændret til:

§3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før O 1.04.2000 skal være lig
med Al, A2 eller B l, og efter O1.04.2000 lig med A eller B. Det bør tilstræbes at højest et af forældredyrene har HD
status B.

Ændringen blev vedtaget med 12 for.

Ændringsforslag nr. 2. til etiske regler.
Ændringsforslaget blev ændret til:
§3 Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri (= status O, nul).

En udenlandsk hund fra et land, hvor man angiver albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD-
fri.
Der må kun avles påANOCD kombinationerne Fri+Fri (O/O) eller Fri+ l (O/l).

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslage nr. 3 til Love for Rhodesian Ridgeback Klubben.
Ændringsforslaget blev ændret til at linien:
"Posten som kasserer kan kun beklædes af samme person i 2 valgperioder i træk"
blev slettet.
Grundlag: Hvis posten som kasserer bestrides af en person, som udfører et godt og fornuftigt arbejde- og der hvert år fremlægges
et fornuftigt regnskab, så er der ingen belæg for at begrænse perioden.
Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslage nr. 4 til Love for Rhodesian Ridgeback Klubben.
Johannes Knigge kom med et ændringsforslag til ændringsforslaget, som ifølge denne berørte flere områder af klubbens love.
Ændringsforslagene blev diskuteret meget og vendt flere gange, men til slut blev der enighed om, at den nye bestyrelse skal un-
dersøge baggrunden på "brevstemme" -området; både argumenter for og imod. Oplysning vil blive offentliggjort senest i blad 4
2003. Herefter kan interesserede et stille et nyt ændringsforslag til klubbens love, hvis de finder det relevant.

9. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter.

Da den gamle bestyrelse på nær Rene Skaarup, ikke stillede op igen, og der kun var 4 nye kandidater, blev de valgt.
Den nye bestyrelse ser ud således:

Rikke Boelskifte Knigge
NadaNikolic
Marianne Grønn Prior
Camilla Kjæmlff
Rene Skaarup

Som suppleanter stillede Helle Lauridsen og Jens Hockerup Hansen op, og blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Poul Jensen og Klaus Lambæk valgtes enstemmigt til revisorer, og der vælges ingen suppleanter.

11. Eventuelt.
Offentliggørelse af at Kirsten Hansen forsætter sit virke i hvalpeanvisning.
Der skal udarbejdes en lovændring i RRK, således at valg af hvalpeanviser kommer med på dagsordenen.
Det blev foreslået at GF fremover bliver holdt mere centralt (Århus eller København) for evt. at trække flere til.
Else Baumgarten foreslog at pkt. 11 blev flyttet til tidligere i dagsordenen, og det blev diskuteret, men ikke vedtaget. Desuden
roste Else de bladansvarlige for bladet og dets indhold.
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Rikke Boelskifte Knigge som har trukket det store læs med layout af bladet søger medlemmer til at hjælpe eller overtage.

Herefter takkede dirigenten Kaj Christensen af og Johannes Knigge takkede for god ro, orden og konstruktiv diskussion.
Desuden blev der takket af til den gamle bestyrelse.

Jens Hockerup Hansen
Referent v. GF 2003

REFERAT AFBESTYRELSFSMODEIRIDGEBACKKLUBBEND.22I5-2003
Tilstede: Nada Nikolic, Rikke Knigge, Rene Skaarup, Marianne Grønn Prior og Camilla Kjærulff.

Punkt 1: Boden
Vi diskuterede frem og tilbage om hvad vi skal gøre med klubbens bod. Der har ikke rigtig været nogle der har ville varetage denne
det sidste stykke tid. Fortiden indeholde den stort set kun bøger.
Det foreslås at vi i bladet efterlyser en person der vil tage sig af boden. Eventuelt kunne man nøjes med at medbring et enkelt ek-
semplar af hver vare til udstillingerne og så have bestillings sedler så folk kan bestille vare til forsendelse.
Varer af ældre dato kan afskrives og bruges f.eks til præmier.

Rikke har modtaget brev fra Birgit Hansen som spørger om hun må opstille bod på RR-dagen med egne varer. Rikke tager kontakt
til hende og hører om hun samtidig kan varetage salg af klubbens varer, og om klubben evt. kan købe hendes ting.

Punkt 2: Post
Indkommet post: Brev fra Birgit ang. ovenstående.
Mail fra Lena Carlson med tilbud ang. klubbladet.

Post generelt: Al post går til sekretæren (Camilla) som formidler/videresender til rette personer.
Udgående breve fra forskellige udvalg, skal godkendes af bestyrelsen, hvis brevene indeholder holdninger der kan vedrører klub-
ben.

Udstillingstilmeldinger skal sendes til Camilla.

Rikke sørger for at give DKK besked om navneændringer i forb. med ny bestyrelse.
Camilla sørger for at de nordiske RR -klubber får besked om navneænd.

Punkt 3: Udvalg.
Avls- og sundhedsudvalg: Rikke
Brugshundeudvalg: Marianne
Marianne vil tage kontakt til b.la. FDA og undersøge muligheder for aktiviteter som spor og schweiss.
PR- og bladudvalg: Marianne
Web-siden: Helle Lauridsen
Udstillingsudvalg: Nada, Helle Lauridsen og Camilla.

Punkt 4: RR-dagen
RR-dagen finder sted d.9/8-2003 i København.
Rene er i fuld gang med at sørge for lokaler og vil sammen med Nada finde evt. et cateringfima der kan levere middagen til en rime-
lig pris.

Dommer: Sandra Fikes fra USA.
Nada finder hotel eller anden overnatningsmulighed til dommeren.
Der mangler stadig en ringsekretær. Nada vil kontakte AnneMette Storr.

Der vil oprettes lydighedsprøver, hvis der er mere end 5 tilmeldinger til disse. Der vil både være officielle og uofficielle.
Marianne kontakter DKK rnht. til ovenstående. Hun kontakter ligeledes Jo-Ann som har klubbens springbræt til LP-prøverne.

Andre aktiviteter til RR-dagen;
Lurecoursing - dog er plænen vi skal være på ikke så stor, men det burde kunne lade sig gøre.
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Uofficielle udstillinger; Barn og hund ogjuniorhandling.
Vi mangler en uoff. dommer til disse konkurrencer.

Der mangler sponsorer til RR -dagen, bla. til pokaler, der annonceres efter disse i bladet.
Rikke sørger for at udstillingskataloget bliver lavet og trykt.
Angående vandrepokaler, skal disse afleveres til Rikke senest juli.

Punkt 5: Øvrige RR-udstillinger.
Udstilling i St. Merløse d. 18 oktober
Juleudstilling skulle i år være i Jylland, men p.ga. den store tilmelding til forrige års juleudst. i København, afholdes det igen i Kø-
benhavn.
Der vil formentlig blive 2 udstillinger i vinteren/foråret 2004 disse vil nok ligge i Jylland.

Ang. pointsystem har der være debat om dette i det forrige blad samt på webben. Bestyrelsen er på baggrund af de forskellige
tilbagemeldinger nået frem til et resultat som kan ses i kommende blad samt på klubbens hjemmeside

Punkt 6: PR- og blad 2/Webben/ Klubbens foldere:
Snak om næste blads indhold.
Der skal "efterlyses" personer der ønsker at være med i de forskellige udvalg.

Birgit Hansen får undtagelsesvis et års betalingsfrit kontingent p.ga. problemer med modtagelse af blad i forbindelse med flytning
til udlandet.

Klubbens folder" SKAL DET VÆRE EN RlDGEBACK", har før indeholdt navne på hvalpeanviser mfl.Istedet for at lave nye tryk
hver gang der er ændringer, vil folderen henvise til webben hvor læseren kan finde oplysninger på relevante personer.
Helle Lauridsen vil gerne fortsætte med at opdatere klubbens hjemmeside.

Punkt 7: Optagelse på hvaIpelisten:
Bestyrelsen har besluttet, at der skal foreligge en forhåndsgodkendelse fra DKK af udenlandske hanhunde, førend optagelse på
hvalpeliste kan finde sted.
Det er vigtigt at man anfører korrekte titler på hundene.

Vejledning til optagelse på hvalpeliste skal på klubbens hjemmeside. Helle får besked om dette.

Diskussion om hvorvidt opdrættere med opdrætteruddannelse skal have logo på klubbens hvalpeliste eller ej.
Der skal laves en beskrivelse af hvad denne uddannelse går ud på, som skal kunne læses på hjemmesiden.

Punkt8:GeneraIfo~gen
Gennemgang af referatet.
Ønske om at der i det kommende blad gøres meget klart, at Lena Carlsons indlæg i forrige blad om de mange HD plagede hunde
IKKE drejer sig om Ridgebacks.

Ændringsforslaget om at kasseren kan sidde på posten så længe han/hun ønsker det, skal til urafstemning blandt klubbens med-
lemmer:
Rikke tager kontakt til Dirigenten Kaj Christensen, som skal godkende referatet og forslag til urafstemning ..

Punkt 9: Regionerne.
Region Fyn har ligget meget stille. Der tages kontakt til AnneGrete Mathisen for at høre om hun stadig er interesseret i at varetage
dette.
Region øst er den mest aktive fortiden. Reg. ansvarlig Sonja spørger om lurecoursing maskine kan repareres eller udskiftes. Da reg.
vest stort set aldrig bruger deres maskine vil bestyrelse sørge for at vest-maskine kommer til sjælland.

Punkt 10: Eventuelt.

Nada vil gerne sponsorere en ny BIM pokal.
Bestyrelse er blevet enige om ar reducere i kørselsgodtgørelsenl til best.møder til 2 krl km
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Regions arrangementer - ØST
Lurecoursinl:.
Region Østs coursing-maskine står opstaldet hos Sonja, så
hvis der er interesse for lidt coursing, så kontakt:
Sonja Olsen: 436260 52 - eller Johannes Knigge: 364931 21

Mailinl:liste for reldon øst:
Kontakt Sonja sot@codan.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 stran-
den næste søndag kl. 12- eller hvad der ellers kunne tænkes af
gode ideer.

Rej,!ions kontakter:
Sonja Olsen: 43 62 60 52

ReJ,!ions kontakter:
Helle Lauridsen: 86 24 40 69

Regions arrangementer - VEST
Lurecoursinl:. Kontakt Helle 74552909

Mentalbeskrivelser
Vi forventer at skulle gennemføre mentalbeskrivelser i efteråret
på Jyllandssiden- du kan allerede nu reservere en af de 8
pladser. for hunde mellem 10 og 24 mån. Kontakt: Rikke
Knigge 36 49 31 21 elle rikke@ridgeback.dk

Udstillingskalender

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

1/11 Herning 27/9 DKK Pinto Teixeria, P

06/12 København 2/11 RRK Kenneth Egh, S

17/01 Århus 21/12 RRK Birthe M. Hansen, OK

IAktivitets- kalender

Dato Hvad/hvor Anm.frist Kontakt

Udstillingstilmeldinger:

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 mulighe-
den for at tilmelde sig på klubbens
hjemmeside:
http:www.ridgebackklub.dk - og
andre har lavet kopier af blanket-
ten, som de benytter ved tilmel-
ding.

Mangler du en blanket kan den
rekvireres ved henvendelse til
udstillingsudvalget- se infosiden.



Kinyemi
Nada Nikolie & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 København S.
TlfJFax. 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
Tlf: 36493121 Mobil: 26223127/26188639
E-mail: RR@Ridgeback.dk
Webside: http://www.ridgeback.dk \

Hazlnas
Ebbe M. Møller & Lena Carlson
Egebjergvej 47
DK-4571 Grevinge
Tlf: 596605 66 Mobil: 40 97 55 71
E-mail: rr@hazinas.dk
Webside: http://www.hazinas.dk

Her kan DIN kennelannonce være

Her kan DIN kennelannonce være

En annonce på kennelsiden koster 100 kr. 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 Marianne Grønn
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