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Helside ... Kr. 400,- dkr
Halvside . Kr. 200,- dkr
Kvartside Kr. 100,- dkr

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
bladansvarlige Marianne Grønn Prior

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 - 75 28 79 28
Avls- og Sundhedsudvalg: Rikke Knigge - 36 4931 21
Brugshundeudvalg: Marianne Grønn Prior - 75 28 79 28
Udstillingsudvalg: Camilla Kjærulff - 56 14 10 90

Nada Nikolic - 32 55 60 26

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem samt frivillige
medlemmer fra klubben.

Regioner i RRK- aktiviteter for medlemmer
lest: Helle Lauridsen, tlf: 86 2440 69 (Århus)
1st: Sonja Olsen tlf: (Hovedstadsomr.)
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RRK's bestyrelse

Formand
Rikke Boelskifte Knigge
Ærtebjergvej 86
2650 Hvidovre
tlf: 3649 31 21/2622 31 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 bladansvarlig
Marianne Grønn Prior
Lydumvej 20
6830 Nørre Nebel
tlf: 75 28 79 28/ 51 228601
E-mail: pedeogkragen@maiLtele.dk
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Sekretær
Camilla Kjærulff
Flasken 3
2680 Solrød Strand
tlf: 56 14 1O 90
E-mail:jhh@solrod-el.dk

Hvalpeanvisning og omplacering

Hvalpe:
Kirsten Hansen
Vojensvej 50
2610 Rødovre
Tlf:36 41 44 90
E-maiil:
elmann @jubiimail.dk

Omplacering:
Lena Carlson
Egebjergvej 47
4571 Grevinge
tlf: 59 66 05 66
E-mail:
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

Billedmaterialet er leveret af:
Ane Marie Vilhelmsen, Lene Tornkjær og andre medlem-
mer af RRK. En stor tak til dem
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M Marianne Grønn Prior
PR- og bladansvarlig

Så kom det på gaden - det første "nye" blad (næsten) uden hjælp fra tidligere kapaciteter. Rikke, som tidligere
stod for broderparten af arbejdet bag Ridgebacken, er jo som bekendt sprunget ud som klubbens nye formand og
har derfor langt bladansvaret på hylden.Dette ansvarsfulde hverv er gået til mig, og jeg vil efter bedste evne
forsøge at videreføre bladet i dets hidtidige kvalitet! !!
Da det på ingen måde er gået op for vores hjemmecomputer, at der rent faktisk er sket en udvikling inden for
"faget" de sidste 6-7 år, har jeg ikke selv mulighed for at lave layoutet på bladet.
Vi søgte derfor i sidste blad efter et klubmedlem med flair for og lyst til den slags udskejelser. I den forbindelse
takker vi dem, der meldte sig.

Valget faldt på Michael Hansen fra Fåborg, og dette blad er "vores"
første forsøg på at leve op til den tunge "arv". Michael har for nogle
år tilbage arbejdet en del med layout, og har i forbindelse med sit
arbejde stået for diverse publikationer.
Desuden og ikke mindst ser han frem til at lave noget, han synes er
sjovt!!!
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I august måned afholdt vi Ridgebackdag i Købeuha vn (se fotoreportage
senere i bladet). Der opstod desværre en del forviklinger i ringen omkring
bedømmelsen af de tilmeldte hunde idet den danske og amerikanske måde
at dømme på viste sig at være meget forskellig. Ligeledes var der blandt
medlemmerne utilfredshed med aflysning af Lp-prøver og mangel på
lurecoursing, begge dele er taget op i bestyrelsen, som er enige om at
opprioritere disse aktiviteter i fremtiden. Vi havde trods alt en dejlig dag
med masser af god hjælp fra flittige klubmedlemmer. En stor tak til alle
som bidrog! !!
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Schweissprøve 400mJ3 timer
Af Lene Tornkjær

D. 2717-03 Drog Kali, Nicolai og
Lene til Mors i det Nordjyske kl.
5.30. Ja, meget trafik var der ikke
på vejene så tidligt en søndag
morgen.

Det var Mlinsterlænder klubben
som havde været så gæstfrie at lade
Kali være med til Schweissprøve
selvom han var en "killerhund"
som prøvelederen udtrykte det.
Men han måtte jo krybe til korset
senere og bekende kulør, da han så
hvor venlig og rar Kali var overfor
de andre hunde og mennesker. Han
havde bare ikke fået det indtryk de
få gange han havde mødt en
Ridgeback. Der kan man igen se
hvor vigtigt det er at have
nogenlunde styr på sin hund og
dens handlinger, især når man nu
vælger at have en lidt "speciel"
hunderace som man ikke ser så tit i
gadebiledet. Det er desværre
næsten altid de negative ting, som
folk ofte husker. Fx når man
tropper op i sådan en hel
jagtforsamling med en "anderledes
hund", så bliver der lagt mærke til

Kl. 8.00 samles alle 18 tilmeldte
hunde med fører, for at se
præsentationen af de 3 dommere
og stifindere. Holdene samles 3
stk. i alt og der blæses i jagthornet
for start på schweissprøven.
Der trækkes lod på hvert hold om
hvem der skal være nr. 1 osv.
Nicolai og Kali skal være nr. 2 på
vores hold, så ind i bilen og på vej
er de 3 første hunde hen til
udgangspunktet.
6 spor er lagt i samme område med
min. 150m imellem, så der er lidt at
holde styr på for stifinderne.
De 3 ventende lidt nervøse ...
hundefører bliver samlet op efter
tur af stifinder og dommer i deres
bil, da skovstierne er en "smule"
hullede, så vi andres "lille pæne
bil" ikke bliver fuldstændigt
smadret.

Efter 30 min. kommer første hund
tilbage "med føre" og de ser glade
ud. De 2 ventende hundefører
spørger "hvordan" er det gået ?"
Jo, det blev til en 1. præmie. Nu
stiger nervøsiteten først hos de 2
andre.

"-Kil/er hunden Kali har angrebet en pind
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Kali og Nicolai hopper op bagi på
firhjulstrækkeren og af sted er de
til deres schweissspor. Kali synes
det er vældig at sidde der bag på
ladet, da der ligger to skind som
bare snuser godt.

Endelig er de ved sporets start.
Kali får sit "sportøj" på, som er en
lædersele med polstring foran på
brystet og en 1Om lang
rundlæderline. Nu er de begge klar
og går over til dommeren for at få
videre instrukser. Nicolai holder
stadig godt fast i Kali, som er
meget ivrig efter at komme i gang.
Dommeren anviser anskudsstedet
og flugtretningen. Kali snuser i
skovbunden og Nicolai siger
"spore" (det betyder, at nu skal han
finde det "såret" dyr til far ..... ).
Man skal lige huske på, at det må
ikke gå hurtigere end at en evt.
jæger skal kunne gå "hurtigt"
bagefter, da man ikke må løbe med
våben.
Men så er det jo godt der er en
10m lang læderline at kunne
bremse farten lidt med. Kali går
meget målrettet. Efter ca. 100m er
der et vinkelret knæk på sporet, det
følger Kali og senere er der et
sårleje med ekstra blod, som skal
angive at dyret har ligget der og
hvil t sig, for derefter at fortsætte.
Kali snuser ekstra ved sårlejet.
Efter 300m kommer der et nyt
vinkelret knæk, som Kali også
følger med snuden lige i jorden.
Ca. 100m efter høres der endeligt
et udbrud fra Nicolai" DYGTIG"
"mit lille hyggedyr, åhhh så
DYGTIG, yeaaaahhhhhh!!!!!!!
Sådan skal en hund roses, helt op i
de lyse toner. Der svinges rundt
med et "dødt" skind som Kali
fanger i luften, "Jubiii Kali fandt
dyret til "far".
Dommerne får møver sig igennem
"DYGTIG" og flyvende skind, for
at rose både Nicolai for et flot føre
arbejde og Kali for en god og

s. 4



koncentreret "snuse" indsats. Normalt blæses der i
jagthornet, når "dyret" er fundet, men hornet var

"derhjemme". Derefter overrækkes der en bøgegren til
hundefører og hund for flot indsats og l. præmie.
Stolte går de begge hen til bilen for at blive fragtet
tilbage til udgangspunktet, hvor nr. 3 venter. Og sådan
forsætter det til alle 18 hunde har været på sporet.
9 ud af 18 hunde fik 1. præmie og et flot diplom med
hjem.

Nu har Kali og Nicolai mulighed for til næste år at gå
op til schweissprøve 400mJ20 timer. De afholdes af
Schweisshundeudvalget i august mdr.

Kali og Nicolai med byttet

Et helt år er der til at træne i, men det er heller ikke for uøvede de 400mJ20 timer, der er nemlig masser af
afledninzsfært, når sporet har ligget i 20 timer og startstedet får man kun anvist indenfor 20x20m.

'Vi ønsker ...
Jane, Torben. og Luna .Anette, To'Y6en, Juue og Xipu

Vorte, Hans, NreR, Sascha og Tiam. Lone, Gianni. og Cæz ar

... velhommen. i Rhodesian. 'Ricfgel3ack
X{ubben, og art godt ifremtiden!
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Men jeg får også noget at se til, da
det er mig der lægger sporene til
Nicolai og Kali.

Jeg havde håbet på at kunne holde
en spordag for et par intereserede
Ridgebacks en lørdag eller en
søndag i oktober, men det er
umuligt at finde et egnet sted her
ved os, da jagten er startet på det
tidspunkt. Men måske på et senere
tidspunkt det kunne være muligt at
samle et par Ridgebacks til en
spordag.

Det var alt fra denne sporoplevelse

Kig evt. på Kali's hj.side for
yderligere sporoplysninger m.m.:

www.akali.dk

Husk at indlæg til blad 4
skal være redaktionen i

hænde senest 15.
november
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heller skal hun anvendes til agility, dertil er hendes hofte
for dårlig. Vi vil dyrke lydighed, cykle og lave
sporarbejde sammen.

Låvfållans Saffran blev ikke en avlshund.

En lændehvirvel for meget?
Af dyrlæge Mogens Hansen,

Dyreklinikken Holger Danske, Helsingør

Saffrans start på livet har ikke været den bedste, hun har
haft utallige infektioner fra vi fik hende. Til dato har
dyrlæge regningerne, kun for infektioner, løbet op i
10.500 kr. Den dyreste hund jeg til dato har haft.

Hun er kommet sig rigtig godt, men desværre er hun
blevet skadet på den ene hofte en gang i opvæksten. I
følge dyrlægen i alderen fra O til 6 mdr. Vi ved ikke
hvad der kan være sket, vi har haft spærret af til
trapperne, hun er blevet båret op og ned til hun vejede
25kg., vi har passet på hende. Hun har leget med store
hunde og er også blevet taklet indimellem, men hun har
aldrig haltet, hun har tværtimod altid hoppet og danset
rundt som en anden kænguru.

Saffran blev fotograferet 19 mdr. gI. For HD og albuer.
HD var A & ? enten D eller E, AA O/O.Resultatet har vi
ikke sendt ind, da det vil gi ve et forkert billede i
statistikken, da det er et traume der er årsagen.

Ved HD fotograferingen blev vores dyrlæge opmærksom
på den sidste lændehvirvel som var lidt forandret. Han
tog billeder af ryggen og kunne konstatere at Saffran
har 8 lændehvirvler i stedet for de 7 der er normalt. Det
er en arvelig defekt og man ved ikke om det er et
dominerende eller vigende gen. Se vores dyrlæges
artikel.

Saffran blev købt som forhåbentlig kommende avls og
agility hund. Der er aldrig nogen garanti for at en hund
vil egne sig for avl. Men jeg synes jeg havde gjort et
grundigt forarbejde. Saffran skal ikke bruges i avlen, ej

Når hun engang får smerter, må vi tage det derfra. Der
er forskellige behandlingsmuligheder.
Saffran er en utrolig dejlig hund, vi er meget glade for
hende, hun gør hverdagen temmelig sjov og festlig. Vi
håber på bedre held med den næste ridgeback.

Alt dette for at den rigtige historie kommer frem. Håber
at alle, især opdrætterne vil se alvorligt på problemet
med ekstra eller defekte ryghvivler og få ryggen
fotograferet, på de kommende avlsdyr. Så vi kan prøve
at undgå invaliderende skader på vores kære dyr.

De sidste 30 år har jeg haft Ridgeback's og har i perioden
1976 - 1994 opdrættet 10 kuld. Jeg har aldrig tidligere
hørt om ekstra lændehvivler og ingen af mine
fotograferede afkom har haft HD status højere end I"
grad.

Jeg håber på en debat, har nogen kendskab til RR med
ekstra lændehvivler, kontakt da venligst undertegnede.

Med venlig hilsen
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7 2860 Søborg
Tlf 39 66 31 34, E-mail Bittenus@mail.dk

Hvad er det for noget?
I nogle tilfælde kan naturen ikke
rigtigt finde ud af at lave en helt
perfekt krop, og så får man
medfødte defekter. En af disse
defekter opstår indimellem i den
bageste del af ryggen, hvor en
ryghvirvel i fostertilstanden ikke
rigtigt kan finde ud af, om den skal
være en lændehvirvel eller et
korsben. Dette kan medføre en

ekstra lændehvivel, således at der er
8 lændehvirvler i stedet for 7. Det
kan også medføre en skæv 7.
lændehvirvel, hvor den hæfter på
bækkenet på den ene side som et
korsben og ligger frit på den anden
side som en lændehvirvel. Et andet
udseende er, at korsbenet ser ud,
som om det er delt i 2 dele.
Disse forandringer bliver på
fagsprog kaldt for transitionel
vertebral segment.

Hvad betyder det for hunden?
Før i tiden mente man ikke, at det
betød noget for hunden, og man
fandt da også mange tilfælde som
tilfældige fund i forbindelse med
røntgenfotograferinger for andre
lidelser. Men nyere undersøgelser
har vist, at tilstanden, specielt hvis
der er tale om en skævhed ibækkenet
på grund af en manglende symmetri
af defekten, kan være udviklende for
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Priser starter fra 2000 kr. for et portræt på 40x50cm af en
hund, plus porto hvis nødvendig. Hver ekstra hund er plus
25%, op til 4 hunde.

Hvis du ikke er fuldt ud tilfreds med det færdige maleri, skal
du ikke betale!

For yderligere informationer besøg min hjemmeside.

ustabilitet og øget skæv bevægelse
i området. Dette kan medføre slitage
i lænderegionen, som vil vise sig
ved øget unaturlig knoglevækst
(spondylose) og smerter. Derudover
kan det være udviklende for ensidig
hofteledsdysplasi. Det har vist sig,
at ca. 79 % af hundene med
transitionel vertebral segment, hvor
der var skævhed, havde
hofteledsdysplasi, og heraf havde
mange af disse kun dysplasi i den
ene side.

Hvadkan man gøre?
I mange tilfælde medfører tilstanden
ikke problemer, og i USA, hvor man
har den største erfaring med disse
lidelser, fraråder man ikke at avle
på disse hunde. Derimod anbefaler

man at parre med en hund, der ikke
har tilstanden.
Hvis der er følgeproblemer. som
f.eks.ledsmerter i lænderegionen
og/eller hofteledsdysplasi, kan man
behandle disse lidelser.
Behandlingen kan bestå i medicinsk
behandling med smertestillende
præparater.
Alternativ behandling, typisk med
akupunktur og især guldakupunktur,
er blevet meget populært og har vist
stor effekt overfor disse lidelser, især
hofteledsdysplasi.
Endelig er der kirurgisk behandling,
hvor man ved ustabilitet i
lænderegionen kan vælge at gøre
denne region "stiv" med
metalstykker. Man kan også "lukke
op" ind til rygmarven for at lindre
et eventuelt tryk på rygmarven.

Hunde portrætter

Ved hofteledsdysplasi er der en lang
række operationer, og her må man
konsultere sin dyrlæge for at
bestemme, om der skal opereres, og
i givet fald, hvilken operation der kan
blive tale om.

E-mail: mschuh@ms-art.com

Ridgebacken 312003 S. 7
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Tak til frivillige og sponsorer på RR-dag 2003
Rhodesian ridgeback klubben takker alle de frivillige som gjorde ridgeback-dagen 2003 til
en dejlig dag Uden jeres store hjælp havde det ikke været muligt at afholde sådan et
arrangement.
En STOR tak skal også lyde til de mange sponsorer - der var mange dejlige ting både til
de to- og firebenede. Vi håber alle er nævnt på vores liste.

Familien Skaarup
Hundens Hus, Brit Poulsen
Familien Lambæk
Royal Canin
Greve Center bager

ills
Nina Wennich's Hunde og Katte
0strand i Karlslunde
RhodesianRidgebackOub of theUniæd States-
RRCUS
Matas, Vibenhus & Frederiksborgvej
Puppy Dyrecenter, Poul Jørgensen, Valby
Spefific

Den glade bager i Eriksminde-centret
Lone Star Magnum
Iwersen Pet Produet
NETIO i Eriksminde-centret
Jens Winther Automobiler, Roskilde
Eukanul>r
Familien Lindved
Poul Jensen & Netti Gorosch
Kirsten Hansen
Familien Brauer
Sonja & Jesper Olsen
Jens & Henriette Andersen

Kennel: Hazina's, Kinyemi, Lewanika, RidgeRegals, Stenanga fra Sverige og Zumeli's

En skuffet Ridgeback ejer

Kun at vise udstilling på en Ridgebackdag er ikke
optimalt, der skulle gerne vises andre sider af
ridgebackens kunnen Fx lydighed, lurecoursing m.m.,
for ellers kan man jo lige så godt bare kalde det en
klubudstilling. Da det efter min mening (og den har
man vel altid lov at have) er en hund som også bør
stimuleres mentalt.
Hvis man ikke kan vise en officiellydighedsprøve med
"bare" 4 tilmeldte ridgebacks på en ridgebackdag,
hvornår kan man så? En formue koster det jo ikke
ligefrem!!
Synd at der fra klubbens side ikke er mere interesse
for at vise Lp.
Der er jo aldrig "nye ridgebackejere" som får vækket
interessen for fx Lp eller lurecoursing, hvis det aldrig
bliver vist eller taget seriøst på sådan en dag.
At aflyse en officiellydighedsprøve blot en uge inden
afvikling og 3-4 uger efter sidste tilmelding er ikke at
tage de ridgebackejere som bruger tid og penge på at
træne og gøre sig klar til en officiellydighedsprøve
alvorligt. Det er faktisk det samme som at sige" det er
ikke så vigtigt i forhold til udstilling". Og misforstå
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mig ikke, for jeg er selv en ivrig udstiller og hygger
mig med det.
Men at til side sætte en lydighedsprøve, som det blev
gjort på ridgebackdagen er en stor skuffelse for Kali og
mig. (dejligt at hører på selve Ridgebackdagen, at der
var andre der var utilfredse med aflysningen).
Håber bestyrelsen vil tage dette til eftertanke og måske
gøre deres interesse lidt bredere end bare interessen for
udstilling det fortjener vores ridgebacks.

Respons på dette indlæg modtages gerne. Email:
lenetornkjaer@hotmail.com

Venlig hilsen Lene Tornkjær

Årets LP l samt

Arets Brugshund

UHPLPl FP AHALIFANI'SAKALI
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Har du "kørekort" til din hund?
af Lena Carlson

Dansk Kennel Klub har et nyt spændende tilbud til sine
medlemmer, nemlig "Kørekort til Hund", bestående af
3 niveauer: Bronze, Sølv og Guld.

Det går ud på, at man følger et hundetræningsprogram
en sæson, og slutter af med en frivillig prøve. Det er en
form for hundetræning, som ikke blot giver hund og
hundeejer en god basis for almindelig lydighed, udstil-
ling og agility, men som også er med til at gøre livet
lettere ved besøg hos dyrlægen, hundetrimmer, familie
og venner mm. I England giver "kørekortet" faktisk ra-
bat hos bl.a. dyrlæger og hundetrimmer, men så langt er
vi nu ikke nået i Danmark ... endnu!

For i Danmark er der i skrivende stund kun 3 hold, der
har været oppe til prøve på Bronze niveau, som giver
adgang til at deltage i undervisningen til Sølv niveau.

Undervisningen er lidt anderledes end den sædvanlige
hundetræning - den er sjov og hyggelig - men sandelig
også seriøs.

På mit hold var vi 15 hunde som alle gik op til prøven.
Denne går kort beskrevet ud på:

l) At hunden står stille ved check af ID og at fø-
reren har medbragt hm-hm-poser, for-
sikringspapirer og tilmelding til Dansk
Hunderegister

At hunden bærer korrekt halsbånd og line
At hunden følger fører i slap line både på ven-

stre og højre side
At hunden kan vente ved dør, havelåge, kant-

sten eller lign. mens fører sikrer, at der
er fri bane

At hunden kan følge fører i slap line rundt
blandt en gruppe mennesker og forhol-
der sig roligt mens fører taler med en
person i ca. l minut.

At hunden kan dækkes af og forholde sig i ro i
l minut

At hunden forholder sig roligt og accepterer,
at fører børster og berører den i for-
bindelse med den daglige soignering

2)
3)

4)

5)

6)

7)
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8) At hunden accepterer at en venlig fremmed
foretager en lettere undersøgelse af
pels, mund, øjne, Ører,poter osv.

9) At linen tages af hunden og fører laver et ind-
kald fra 5-10 meters afstand

Borgmesteren i dialog med en RR

10) At føreren kan svare korrekt på 3 ud af 6 rele-
vante spørgsmål om hundeejerens an-
svar og pligter i dagligdagen.

Man skal bestå alle 10 øvelser for at få "kørekortet".
Altså ikke noget med, at en f.eks. rigtig flot lineføring
kan opveje et mislykket indkald.

Vi bestod alle 15 på mit hold, til stor glæde for vores
søde og dygtige instruktør, Gitte Madsen (Dansk Ken-
nel Klubs træningsplads i Vig - Kreds 2). Vi var alle
meget glade - og Trundholm kommunes Borgmester var
rykket ud for at overrække diplomerne. Han er selv en
stor hundeelsker og -ejer, og han fik sig en hyggelig
sludder med nogle af hundene ... og deres ejere!

"Kørekort til Hund" er en fornuftig træning som vi alle
kan bruge til noget, og som kan varmt anbefales.

Hvis du vil vide mere, så gå ind på Dansk Kennel Klubs
hjemmeside:

http://www.dansk-kennel-klub.dk/og klik på Sidste
Nyt øverst og vælg så 4. sidste punkt: Dansk Kennel
Klub lancerer "Kørekort" til hund 3.3.2003, eller ring
til Dansk Kennel Klubs Information på tlf.: 5618 8155.
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Det drejer
sig jo ikke

bare om at
udstille!
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FP: Færdselsprøve
Af Lene Tornkjær

D. 19. juni -03 bestod Kali og Issa som de første og indtil videre (op af sofaerne) eneste ridgebacks i
Danmark, Færdselsprøven i Boxerklubben i Odense.

Alle hunde kan deltage
(også Ridgebacks) min. 12 mdr.

Inden man starter selve FP skal væsensprøven bestås
( poter, halsbånd og ID nr. checkes)

FP består af en LYDIGHEDSdel og en FÆRDSELSdel.
Lydighedsdelen skal være bestået før man kan gå videre til færdselsdelen. Det er bestået eller ikke, der gives
ingen point. ("Bliv eller skrid").

Lydighedsdelens øvelser:

1. Lineføring + ind i gruppe min. 4 personer
2. Fri ved fod m. afledning (skud) + ind i gruppe min. 4 personer (efter 2x ved fod, så keder Kali sig,

gab ... )
3. Sid under gang 30m.
4. Afdækning under gang m. indkald 30m.
5. Afdækning m. afledning (skud + anden hund der udfører lydighedsdelen tæt ved) Så er der da noget at

kigge på.

Færdselsdelens øvelser:

1. Hundens opførsel og lydighed på gade, (HF "strejfes" af løber og cyklist kommer bagfra med ring på
klokken lige ved siden af hund) Derefter hilses der på dommeren, hunden skal her blive stående, lægge
eller sætte sig, men forholde sig roligt.

2. Hundens adfærd under vanskelige trafikforhold (sid og dæk i stærk færdsel. Følge HF uden at lade sig
påvirke) Fx banegårde eller butikstorve.

3. Hundens adfærd når den er alene - herunder adfærd over for andre dyr. (hunden bindes af og HF er væk
i 2 min. Figurant m. hund går tæt forbi, 5 skridt fra) Hunden må stå sidde eller ligge, men ingen udfald
eller gøen accepteres.

Prøveprogrammet kan "stadig" købes hos DKK
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Dæk foran supermarkedet med indkøbsvogne
susende omkring (smil til fotografen)

Figurant "strejfer" HF, "jeg var nær faldet over i

Det var så slut for brugsprøver (UHP og FP)i denne
omgang, måske vender Kali og Lene tilbage med andre
"oplysninger" fra andre prøver efter at Kali er færdig
med at "slappe af'.

Måske har du været på et godt kursus eller en udstilling, hvor du har haft en oplevelse
som du gerne vil give videre til andre. Det kan også være, at du har en historie fra det

"virkelige" liv, hvor måske netop din hund har hovedrollen.

Så har du en oplevelse du gerne vil dele med andre Ridgeback ejere så send dit indslag
til redaktionen inden den 15 september og du kan nå at få din historie i julenummeret •

••.og husk at så er det jo også altid dejligt med nogle billeder til at sætte gang i
julestemningen
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Husk at indlæg til blad 4
skal være redaktionen

i hænde senest
15. november

S. 14



HVALPEANVISERI Kontakt person:

Kirsten Hansen
Vojensvej 50

2610 Rødovre, tlf 36 41 44 90
email: ekmann@jubiimail.dk

Kirsten giver oplysninger om nuværende og planlagte hvalpekuld. Hvis man er tilmeldt hvalpelisten og kuldet
ikke bliver til noget, skal man ikke betale for næste gang. Kontakt Rene Skaarup (kasserer).

født fars navn

20.10.03

INTCH DCH(KLUB) DKCH
SCH DCHVDH KLBCH
KBHV01 KBHV02
Kinyemi Anzi AI Bhubesi
HD : A, Albuer: O

mors navn opdrætter

Monserrato April
HD : A, Albuer: 1

Kennellsilwane
v/V ivian Poulsen,
Momleby 5, 5874
Hesselager tlf.
62254029, email
inj a@t iseali.dk
www.vivita.dk

OMPLACERINGENIKontakt person:

Lena Carlson
Egebjergvej 47
4571 Grevinge
tlf: 59 66 05 66

email: lena@hazinas.dk

Omplaceringen informerer

Igen en stille periode - i starten skiftede en unghund
tæve, ved navn Nougat, familie. Ved denne lejlighed
fik omplaceringskoordinatoren opdateret ventelisten,
og det viste sig, at mange familier (ikke overraskende)
havde anskaffet sig hund og ville derfor gerne slettes.

Nougat har det i øvrigt fint og trives rigtig godt hos
sin nye familie.

Med de nye familier, som er kommet til i den
forgangne periode er antallet af ventende

Ridgebacken 3/2003

familier nu 13.

Et par timer inden deadline for dette blad kom der en
ny omplaceringshund ind - en han på godt 1Y2 år.

Ejeren skal bosætte sig i udlandet og er desværre ikke
i stand til at medbringe sin hund. Omplaceringen vil
straks gå i gang med at kontakte familierne på
ventelisten. Og hvis ikke der findes en passende
familie, der vil overtage hunden, kommer den på
klubbens hjemmeside.
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Søndage
Datoer:
Sted:
Pris:

Søndage
Datoer:
Sted:
Pris:

Søndage
Datoer:
Sted:
Pris:

Lørdage
Datoer:

Sted:
Pris:

RRK kurser og aktiviteter

æning/ hverdagslydighed for uøvede hunde og førere, max. 8 hunde

10.30 - 11. . alt 7 Yz times undervisning)
3118, 7/9, 14/9, /9,28/9 & 5/10 (6 gange)
Ved Hyldagerskol . Albertslund
kr. 375,- (normalpris 0,- kr.)

12.00 - 13.15 (i alt 6 1/4 times undervisn
7/9, 14/9,2119,28/9 & 5/10 (5 gange)
Ved Hyldagerskolen i Albertslund
kr. 315,- (normalpris 375,- kr.)

valpesocialisering, max. 8 hunde

Hundetræning / hverdagslydighed for øvede hunde o

13.45 - 15.00 (i .alt 5 times undervisning)
14/9,2119,28/9 & S/lO (4 gay.ge)

Ved Hyldagerskolen i Albertslund
kr. 250,- (normalpris 300,- kr.)

Drive in aktivitet og tematræning
Tilmelding senest torsdag iden uge, hvor aktiviteten foregår

15.00 - 16.15
6/9 træning a~iI)dkal4,
27/9 hilsetræning l
18/lObilsetræning 2
l/11.afløb for løbeglæden
29/11 Cirkus træning 1
13/12Cirkustræning 2

Hedeland, Hedehusene
20,- kr. pr. gang pr. deltager, min. 10 hunde)
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Dato:
Sted:
TId:
Dommer:
Deadline:

Dato:
Sted:
TId:
Dommer:
Deadline
Tilmelding:

RRK UDSTILLINGER
EfterårNinter 03-04

12. oktober 2003
St. Merløse

Kl. 13.00
De Vriis-Hoogland, Holland

Overskredet når bladet udkommer.

06. december 2003
Hvissinge Hallen i Glostrup
Kl. 11.00
Kenneth Edh, Sverige
08. november 2003

Via nettet www.ridgebackklub.dk eller til
Camilla Kjærulf, Flasken 3, 2680 Solrød Strand.

HUSK VI HOLDER JULEFROKOST EFTER UDSTILLINGEN. CHECK
KLUBBENS HjEMMESIDE FOR INFORMATION. TILMELDING OG BETALING TIL

JULEFROKOSTEN SKAL VÆRE FORETAGET INDEN UDSTILLINGEN I!!!

Dato:
Sted:
TId:
Dommer:
Deadline:
Tilmelding:

17. januar 2004
Århus Firmasport
Kl. 11.00

Birthe Møller Hansen, DK.
20. december 2003.
Via nettet www.ridgebackklub.dk eller til
Camilla Kjærulf, Flasken 3, 2680 Solrød Strand.

HUSK VI HOLDER JULEFROKOST EFTER UDSTILLINGEN. CHECK
KLUBBENS HJEMMESIDE FOR INFORMATION. TILMELDING OG BETALING TIL

JULEFROKOSTEN SKAL VÆRE FORETAGET INDEN UDSTILLINGEN t!!!

Betaling til udstillinger skal ske samtidig med tilmelding - og ikke på selve dagen!!!

Lurecoursin2 kontakt Helle Nielsen 74552909

Gåture:
Hvis nogen har lyst til an frisk gåtur ved Vesterhavet, så kontakt Marianne Grønn Prior 752879:
28/ 51228601 eller pedeogkragen@mail.tele.dk
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Et hundeliv ...i
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RR-Ridgebacken 312003 In fos ide

Røntgenbilleder
For at have et reelt billede af vores hundes status mht. HD og AA opfordres alle medlemmer til at
sende røntgenresultater ind til klubben.

Post til bestyrelsen
Post til bestyrelsen sendes til Camilla Kjærulff (klubbens sekretær)./Bestyrelsen

Dementi
I forbindelse med ændringsforslag fremkommet på Generalforsamlingen i foråret 2003:
I forslag nummer 1 omhandlende HD-staus i forbindelse med avl, fremsat af Lena Carlson står følgende
formulering: "Som kennelejer, samt gennem sit virke som hvalpeanviser og omplaceringskoordinator i
klubben, har forslagsstiller været i kontakt med utrolig mange familier, som har måtte aflive deres hund
alt for tidligt, på grund af Hofteledsdysplaci (HD)."
Det skal præciseres at disse omtalt hunde ikke er Ridgebacks specifikt, men generelt hunde, som
forslagsstiller har været i kontakt med./Bestyrelsen

Resultat af urafstemningen
Resultatet af klubbens urafstemning vedrørende ændringsforslag til RRK's love §9 blev enstemmingt
vedtaget, og Posten som kasserer kan således nu beklædes af samme person i en ubegrænset
periode. Resultatet er indsendt til DKK til endelig godkendelse.

Urafstemning
Ved generalforsamlingen i foråret 2003 indvilgede bestyrelsen i at undersøge muligheden for at ændre
klubbens regler omkring urafstemnig (i forbindelse med forslag 4). Grundet maglende indsendelse af
stemmesedler fra klubbens medlemmer ved sidste urafstemning, finder bestyrelsen det ikke relevant at
investere en masse tid i opsøgende arbejde på det punkt. Er der stadig nogen, som mener, at der bør
ske en lovændring på området opfordres disse til at tage kontakt til DKK og indhente relevante oplysninger.

Reminder omkring AA
Opråb til alle opdrættere i forbindelse med avl: Husk at AA (albueleds Arthrose) i lighed med HD
(hofteledsdysplasi)er en arvelig sygdom, som vi bør tage være meget opmærksomme på i vores
avlsarbejde! !!

Årets brugshund
Alle brugsprøveresultater fra 2003 (LP, spor og lignende) skal indsendes til brugshundeudvalget, hvis
man vil være med i kåringen af "Årets brugshund". Resultater sendes til Marianne Grønn Prior
(se adresse på side 2)

J~ J~ J~
Julen står snart for døren .....

Har du tænkt på at få en juleannonce i næste blad, så er det ved at være tid ...
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...og så skal jeg sådan
set bare vendes hver

halve time

2 minutter mere på øjet,
men så udstiller jeg
ham også inden han

får griset sin fine
skjorte til


