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Ansvarshavende
redaktør: Nada Nikolic
Bladansvarlig: Marianne Grønn Prior
Layout: Michael Allentoft
Tryk: Hvidovre Kopi
Stamholmen 145
2650 Hvidovre
tlf: 36 49 85 84

RRK's bestyrelse
Formand
Nada Nikolic
Dublinvej 25
2300 Kbh. S
Tlf: 32 55 60 26
E-mail: kinyemi@kinyemLcom

Materiale indsendes til:
Marianne Grønn Prior
Lydumvej 20
6830 Nørre Nebel
tlf: 75287929
Mobil:51 228601
E-mail: pedeogkragen@mail.tele.dk

Annoncepriser

Næstformand
Helle Lauridsen
Kastedvej 37,
Kasted, 8200 Århus N,
tlf 86244069,
E-mai!: helle@kibutata.dk

i RR-Ridgebacken

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

Helside .... Kr. 400,- dkr
Halvside .. Kr. 200,- dkr
Kvartside . Kr. 100,- dkr
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Betaling af annonce
Ønskes faktura
kasserer Rene
Ved spørgsmål
bladansvarlige

på giro 7 36 04 44.

kontakt da venligst
Skaarup- se RRK's bestyrelse.
ang. annoncemateriale kontakt
Marianne Grønn Prior

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

250,- dkr.
300,- dkr.

PR- og bladansvarlig
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: 56 14 10 90/40 16 0707
E-mail:jhh@solrod-el.dk

Hvalpeanvisning
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 - 75287928
Avls- og Sundhedsudvalg: Marianne Grønn Prior
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
lemmer fra klubben.

Omplacering:
Lena Carlson

Fuglesangsvej 27 i, 3460
Birkerød, telefon
4581 10 40/10 97 55 71
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

samt frivillige me -

Regioner i RRK- aktiviteter for medlemmer
Vest: Helle Lauridsen, tlf: 86244069
øst: Sonja Olsen tlf:: 43626052

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

og omplacering

Forside: Kinyemi Fora C'Usuli opdrættet og ejet af Nada Nikolie
og Anders Kjærsgaard
Bagside: Ridgeregals K wanza Kinaya ejet af Marianne og Peter
Grønn Prior

(Århus)

Deadline Blad 2 2004: 15. maj 2004
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fBfaaanSfJar{iges RJumme
Så har vi endnu en gang taget hul på et nyt år, og foråret står
for døren. Det er NU vi skal ud i naturen og nyde livet og
vores hunde
.
I vinterens løb har man måske ikke været så forfærdelig
aktiv mht. udfarende projekter og nye ideer - men nu
kommer lyset og de lange aftener - så det er bare med at få
lettet måsen fra det bløde underlag og komme i gang!
Tilbud er der nok af, hvis man bare kigger sig for!
Brugshundeudvalget arrangerer i samarbejde med FDA
(Fællesrepræsentationen for drivende og apporterende
jagthunde) schweiss dag for begyndere og tilbud om gåture
i de forskellige regioner kan man næsten altid finde.
Dette blad er det nye bladudvalgs 3. "bedrift", og vi synes
selv, vi er ved at komme efter det... ..... MEEEN vi har brug
for hjælp! Har du lyst til at deltage på den ene eller anden
måde - ved at skrive, tegne, indsende billeder eller komme
med gode ideer, så er det bare med at komme i gang!
Bladet bærer i denne omgang præg af den forestående
generalforsamling. Vi i bestyrelsen håber at se lige netop
dig den dag. Desværre er det meget få medlemmer, som
enten har lyst til at komme eller vælger at sætte tid af. Er det
transportproblemer, som afholder folk fra at deltage? I så
fald er alle meget velkomne til at kontakte undertegnedemåske kan jeg koordinere noget fælleskørsel fra det jyske
(Har du ekstra plads i bilen så ring, skriv eller mail- så kan
du måske hjælpe en stakkels sjæL ..).
Endnu engang: Foråret står for døren - ud i naturen - oplev
noget nyt med vovsen.
(.... og skriv lidt om det til bladet).
Mange forårshilsner
Marianne

Tilføjelse til medlemslisten
VEresmedlemmer
• Vibeke Poulsen, Ravnekærsvej 7, 2860 Søborg
• Ole Rene Hempel, Kirkevænget 35, Blegind, 8362
Hjørring

Udenlandske
medlemmer
• Margareta Lantz, Stenanga sandback 8:8, S 27591
Sjobo, Sverige
• Jurgen Weinmann, Am Kanal 173, D-49767 Twist,
Tyskland
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Kali tillydighedsprøve
Så har Kali igen været på farten. Til lydighedsprøve i
DKK's klasse 2 ved Rolfsted Hallen på Fyn. DKK kreds
3 indbød tillydighedsprøve for alle racer.
Vi startede kl. 9.()(). Der var tihneldt 12 hunde lige fra
Shetland Shepdog, Retrivere og Grand Danois. Dejligt at
se så mange forskellige racer finde vej tillydighedsprøver.
Ind i mellem fristes man ellers til at kalde det "Border
Collieprøver" . "Ikke et ondt ord om denne race". Men
det er da rart at se andet.
Øvelse 1 Fællesdæk
Hundene deles op i to hold, da der max må være 8 hunde
pr. afdækning. Hundene ligger på række med ca. 3m.
imellem hver hund. Føreren står 20m fra. De skal blive
liggende i 2 min. Luften var kold og græsset en smule
vådt. Som altid en udfordring med en tyndpelset og
varmekrævende Ridgeback.
Men øvelsen gik som smurt, pyha" så var de første point i
kassen".
Inden det blev vores tur igen til at udføre de sidste 9
øvelser, skulle der lige 3 andre hunde til først.
Men så er der jo lige tid til at snakke lidt med de andre
hundeførere, ganske hyggeligt!!! Et par fif kan man også
være heldig at få
.
Så blev det tid til øvelse 2 Fri ved fod
Dommeren dirigerer føreren højre om, venstre om,
omkring, holdt, langsom gang og løb. Hunden skal følge
føreren tæt i alle vendinger, uden ekstra kommandoer.
Kali er bare på duppeme, tro det eller ej. Positive
overraskelser er altid velkomne. Men ugen forinden er der
heller intet blevet trænet og kun lige et par cykel-og
sporture, "så en kedelig uge har den stakkels Ridgeback
haft" .., '". .. D e t var li ge ctør Jeg
.
troede det var en anden hund
jeg havde med, (men det var det heldigvis ikke).
2 point blev trukket fra, da Kali "flagrede lidt i en af
vendingeme. Men jeg var vældig tilfreds. Og det er jo det
der tæller.
Øvelse 3 er Frem- og Tilbagespring.
Kali sidder plads og får kommandoeme" spring" og
"tilbage" og sidder igen ved min venstre side. "Dygtig
hund", fuld point for denne øvelse.
Øvelse 4 Apportering
En medbragt apportbuk kastes 10m. ud af føreren. Kali
får kommandoen "apport" løber ud, men kaster lige
apportbukken en enkelt gang op i luften og tager den fra
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jorden, glæden ved denne øvelse er svær at skjule.
Derefter tager han den fint i munden og sætter sig "plads"
med bukken indtil kommandoen "tak" gives. 1,5 point
bliver trukket pga. "kast med apporten" .
Øvelse 5 Stå - Sit
Kali følger "igen" fri ved fod. Skal stå og sitte under gang
og følge med igen når han får kommandoen "plads". Alt
går fint, synes jeg. Dommeren spørger lige til sidst" om
der er noget jeg vil tilføje" N æh! Det synes jeg nu ikke.
Men "stå" skulle Kali først og siden hen "sit" så der røg
lige 1 point pga. førerfejl
Vi gjorde det nemlig omvendt. Ja, Ja man har vel lidt
"konkurrencenerver" .

Øvelse 6 Fremsending m. sit/stå/dæk og indkald
Kali "sendes" 10m. frem mod et felt der er 3x3m. Laver
lige en lille drejning mod højre, så han rammer ikke feltet,
men standses lige ved siden af feltet med kommandoen
"stå" Kali sætter sig ned i stedet, men jeg får ham hurtigt
rejst ved håndtegn for "stå" og derefter indkaldJplads.
"Lidt slinger i valsen" , så der trækkes 3,5 point. Men
øvelsen fuldføres.
Øvelse 7 Stillingsskift, 3 skift
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Kali dækkes af og jeg går 3 m. væk. Efter dommerens
tegn skal jeg få Kali til henholdsvis at "sitte"
"stå" og "dække" på 3 m. afstand i dommerens
rækkefølge. På stedet. Det går som smurt og vi scorer
max point Jubiiii.
Øvelse 8 Indkald fra "dæk" -"plads"
under gang
Kali dækkes af (nu er græsset ved at være tørt) Jeg
dirigeres højre og venstre om af dommeren og Kali kaldes
ind "plads" under gang. Fuld fart er der på. Max point får
vi. DYGTIG hund.
Øvelse 9 Næseprøvensøg - apporter
En træklods blev overrakt ved prøvens start og har nu
ligget i min lomme og fået" god" fært i hvert fald ifølge
Kali. Tre klodser + l med min fært placeres 5 m. fra Kali
og mig. Kommandoen "finde" gives og Kali snuser alt
hvad han kan for at finde den "rigtige". Skal findes inden
for 2 min. Han tager en af klodserne i munden og sætter
sig "plads" med klodsen i munden indtil "tak" lyder.
Yeahhh! !! Det var den rigtige, der er nemlig et kryds i
enden.
2 point trækkes da Kali hurtigt tager en anden klods op
for derefter at tage den "rigtige". "Sådan er det, ind i
mellem kan det være svært at skulle vælge".
Nu er vi nået til sidste øvelse" Helhedsindtryk"
dvs.
hvordan fører og hund arbejder sammen. Og om hunden
er arbejdsvillig eller ej. Førerens arbejde med hunden
bedømmes også. Er der god kontakt? Synes begge parter
det er sjovt? Og hvor godt kender føreren
prøveprogrammet! !!!
I den øvelse blev der trukket 2 point da Kali ind i mellem
mistede koncentrationen i korte øjeblikke.

De var meget små disse øjeblikke, men de var der.
"Sådan er man nok bare som ridgeback."
Og et par små fører fejl blev det også til, "fejlfri bliver man
nok aldrig".
Jeg var vældig tilfreds efter prøven, synes bare Kali havde
gjort det så godt. Når man melder sig til sådan en prøve
for første gang, må forventningerne ikke være for høje.
Hellere blive overrasket end skuffet. Men man skal altid
huske på, at det vil altid være den samme dejlige hund
man tager med hjem, forhåbentligt.
Selve resultatet bliver først offentliggjort når alle hunde
(12stk.) i klasse 2 har været oppe. Så vi måtte vente lidt
endnu.
Endelig er der præmieoverrækkelse.
Der startes altid med
dem, som har fået mindst point og så ellers opefter. Vi
stod spændt og ventede. Pludselig var det l.
præmiehundene dommeren skulle til og vi var stadig ikke
nævnt.! !!!! Pludselig stod jeg og tænkte "har han glemt
os". Men næ nej, som rosinen i pølseenden blev Kali råbt
op som den hund med flest point på dagen i klasse 2
(193,5/220) og vandt derfor klasse 2 ud af 12 tilmeldte
hunde. Selv dommeren Wagn Johansen var temmelig
overasket over den flotte præstation. Og som han sagde:
" dejligt at se at ridgebacken også kan bruges".
Det var hvad vi har kunnet finde på af prøver (LP l, LP2,
UHP, FP og Schweiss) i 2003.
Vender frygteligt tilbage i år 2004.

Ridgebacken fortjener også at blive brugt i år 2004
Glædelig Jul og Godt Nytår fra Kali, Nicolai og Lene

RRK avlshan register:
Hanhunde der overholder RRK' s etiske regler - se herunder - kan optages i RRK' s avlshan register, det koster 100 kr.
Henvendelse til Helle Lauridsen helle@kibutatadk -Iæs desuden artikel andetsteds ibladet om det at have en avlshan og
hvad det indebærer.

§ 1 En opdrætters målsætning og ansvar er at opdrætte de sundeste og bedste repræsentanter
ind i, hvad det indebærer at have et kuld hvalpe.

for racen og have sat sig

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

og racetype.

§ 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 1, og efter 01.04.2002 lig med A eller B. Det bør tilstræbes at højst et af forældredyrene har HD
status B. Forældrene skal være albuefotograferede og bør væreAA-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 av les på kombinationeme
AAlOCD status Fri+ Fri (r=status O, nul + status O, nul) eller fri + 1 (=status O,
nul+status 1). Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.
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Fakta om vitlokens effekter!
Vitloken i alla dess former anvånds idag av många hundågare. Den anvånds i "hiilsosyften", som smakforhojare och
framforallt under vår & somrnarperioden som ett naturligt fåstningavvisande åmne.
Forutom fårsk vitlok, pulver och kapslar som man koper ivanliga mataffårer, så blandas det åven direkt i vissa hundfoder.
Utover det finns det speciella fodertillskott i både pulver och tablettform "gjorda" for hundar.
Det intressanta i sammanhanget ar att det inte finns någon forskning som stodjer att vitloken skulle ha några som helst
positiva egenskaper for hundar. For manniskor och hasrar finns det, men som sagt. Inte for hundar!
Dårernot finns det forskningsresultat som påvisar de skadliga effekter man finner hos hundar efter konsumtion av vitlok,
Både tillfålliga och permanenta skador har konstaterats och bevisats. Detta oavsett mangden vitlok hunden har fått, eller
tidsperioden som forflutit. Resultaten ar det samma, vitloken skadar hundens hålsa.
Detta beror på att alla loksorter Imatlokar, blomlokar) oavsett i vilken form de ar i(rå, tillagad, torkad, osv.), innehåller något
som heter thiosulfat. Thiosulfatet ar ett nåringssalt som hjålper bland annat manniskor och håstar att ta upp B-vitamin.
Hundar dårernot saknar det nodvåndiga enzym som manniskor och håstar har for art kunna bryta ner detta årnne, och blir
istållet forgiftade.
Thiosulfatet bryter ner de roda blodkropparnas cellvåggar (hemoglobinet), vilket tillslut resulterar i anemi (blodbrist) vid for
stora doser av virlok. Om man ger en 20 kg hund cirka 300g rå lok eller 30g torkad lok framkallar det en forgiftning. Å ven en
hel rå vitlok eller en dryg matsked vitlokspulver har samma resultat. Regelbundna intag av vitlok i små mångder ar skadliga
(l tesked/klyfta per dag ar skadligt). Blodet renas i Ievern som skadas permanent av thioslufatet då detta inte kan brytas ner
av hundens inre organ.
Vid en akut forgiftning uppsok veterinår ornedelbart!
Symtomen brukar vara vid storre intag;
• Kråkningar
• Svaga / Orkeslosa
• Los mage/diarre
• Hog hjårtfrekvens
• Blodfargad urin (pigment från de roda blodkropparna.)
• Hyperventilering (syrebristen som uppstår pga. av for lite roda blodkroppar.)
• Bleka slemhinnor
Dessa symptom behover inte intråffa direkt efter intag, inte ens samma dag, de brukar snarare visa sig några dagar
efter intag.
Vid regelbundna små intag så ar symptomen mycket svårare art upptacka, då den permanenta leverskadan som uppstår
kommer smygande. Symptomen kan skilja sig mellan olika individer.
• Kråkningar då & då under en lång period.
• Smygande trotthet.
• Långsam avmagring.
• Bleka slemhinnor.
• Pålspåverkan
Om man inte upptåcker forgiftningen i god tid, kan den vara dødlig. Framfor allt så ar den alltid skadlig for hunden.
Angående anvåndandet av vitlok mot fåstingar!Faktiskt så har vitloken inget med fåstingar att gora. Varken lukt, smak eller
något annat i ifrån loken ar avvisande. Det har visat sig vara B-vitaminerna som har den fcljdeffekten.
Istållet for den dar skeden pulver, eller klyftan vitlok rekommenderar jag dig art ge extra B-vitaminer till din hund.
Idag finns inte något naturligt preparat som har visat sig ge ett 100 procentigt skydd mot fåstingar, men det finns battre
alternativ på marknaden for din basta van an skadlig virlok.
Fråga i din fackhandel eller hos din veterinar,
Lena Mattsson
DjurBiopatIHomoepat och naringsfysiolog
www.standardt.se
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Rhode sien Ridgebock Klubben i Donm ork orrong erer den orlige Ridgebockdog po den sm ukke herregord Jue Isberg ved Nyborg. Arrongementet vil blive ofholdt udendørs og som officiel do mm er ho r vi inv~eret den i Ridgebockkredse kendte og m ongeor~e opdrætter Mrs. Liz
Megginson, Kennel Shongoro fro Syd Afriko.
Som lyd ighedsdomm er hor v i fået tilsogn fr o Bruno (hristionsen, som vil bedøm me vore
dygtige Iydigheds-ridgebocks.
Tilmeld ingsfristen er 1. Juli 2004.

Akt iv il el er
• (er'fikot

udstilling

• UoH ri el ud stilli ng
• Bor n og hund/
juniorhondi ng
• Lyli ghedspr øver
• Lure cour si ng
Dtr 1'Ilges Forbehold For ærdr i'lger I
progromræt

For yderligere oplysninger og tilm eldingsskem o se klubbens hjemmeside
\11 w \U idge bockklu b.d k

Juelsberg Herregard
Juelsbergvej 11
DK-S800 Nyborg
www.juelsbergslot.dk
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Combo, Toto og Tsavo

fik vores første RR, ved lidt af en tilfældighed lige først i 80' erne.
havde fået øje på en ny hunderace, som vi synes så spændende ud, men det var ikke nemt at skaffe en hvalp, da
racen på det tidspunkt ikke var så udbredt.
I

\ d lidt af en tilfældighed hørte vi om en 5 måneder gammel "resthvalp" i Fåborg-området. Han havde ikke kunne
r ættes, boede nu alene ude i en grisestald og var Iv1EGET kontaktsøgende! Selvfølgelig løb vore hjerter af med os,
oz vi tog ham med hjem.
Denne beslutning førte til, at vi stadig har RR den dag i dag, og ikke kunne tænke os at skifte til en anden race, på
tr ds af de store problemer, vi fik med Combo.
Han kunne selvfølgelig ikke være alene hjemme så meget som et minut. På trods af træning og mange gode råd lærte
m det aldrig. Han var udbryder, hvis han blev lukket inde. Kunne bryde ud igennem alt. Og som om det ikke var
trækkeligt, raserede han alt forinden - rev alt ned fra væggene osv. På trods af det elskede vi ham meget højt! !
år børnene kom hjem fra skole, sad han oppe på spisebordet i køkkenet og kiggede ud af vinduet for at se, om de
med bussen.
1

1.fik en ny hvalp, da Combo var ca. 5 år gammel. Toto, som var fra Torhuset i Hjørring, var den største i kuldet.
an udviklede sig til at blive Iv1EGET stor og flot.
a Toto var lille, udviklede Combo epilepsi, og desværre blev det hurtigt forværret, og vi måtte have ham aflivet.
eldigvis havde vi Toto, som nåede at blive 11 år, inden han døde mæt af dage.
Jeg gik til træning med Toto hos det lokale politi. Politiet træner med deres hunde på vores marker og i skoven, så
jeg fik lov at koble mig på. De synes faktisk, det var meget sjovt at få en for dem ukendt race med til træningen.
an klarede sig godt, specielt sportræning var han eminent til- dog nægtede han pure at tage noget som helst i
unden til apportering. Han satte sig op, kiggede på det og så ud som om han skulle kaste op. Vi måtte opgive at gå
'idere til prøve med ham.
En ting havde han dog fået lært! ! Han glemte aldrig at "fange" kondiløbere. når han så dem, og da vi har en stor skov
. ed mange kondiløbere. måtte vi være særdeles opmærksom på at have ham i fast line, når han mødte dem ...
-Ian var ellers overhovedet ikke aggressiv, en skøn og sød hund, hvis Mor bare dummede sig ved at træne en forkert
mg med ham!
et har jeg lært nu, hvor vi igen har fået en ny RR, Tsavo fra Lone og Ebbe, som har Hazinas.
li har derfra fået den bedste behandling en hvalpekøber kan tænke sig. Alt har de styr på. De er hjælpsomme,
interesserede, søde og stadig opfølgende, selv nu hvor Tsavo nærmer sig de 2 år.
Vi troede ikke, at vi igen kunne være så heldige! Vi har nok ikke været de nemmeste hvalpekøbere. idet vi hele tiden
kunne henvise til den pragtfulde hund vi HAYDE haft. Mon vi igen kunne få en stor, sød, intelligent og trofast
anhund? Lone og Ebbe mødte os, hvor vi var - alt endte i stor tilfredshed fra første dag.
Vi hentede Tsavo (han er opkaldt efter Kenyas store nationalpark), da han var 8 uger. Han var mentaltestet, og vi
havde selvfølgelig besøgt ham flere gange. Vi havde på det tidspunkt været uden hund i ca. l Y2 år, og var lidt
bekymrede over igen at skulle have en hvalp i huset, med alt hvad det medfører af praktiske problemer, men
glædede os selvfølgelig meget.
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Noget meget underligt skete! Tsavo var renlig fra samme dag, han kom ind i huset. Han har aldrig lavet noget som
helst i huset hverken nat eller dag, men jeg befandt mig også næsten konstant ude i haven den første måned, stående
og sige "tis Tsavo". Jeg tænker tit på, at det er godt vi bor så isoleret, som vi gør, ellers havde folk da tænkt, at jeg
ikke var rigtig klog. Det virkede, og vi har aldrig haft et eneste uheld indendørs.
Tsavo er en syvsover. Har sit eget værelse tæt på soveværelset (selvfølgelig med åben dør til soveværelset). Når vi
står op om morgenen, kommer han først nedenunder efter ca. 1'2times tid - søvnig og strækker sig. SKØNT - når vi
heller ikke hører til de, der står alt for tidligt op.
Som de fleste RR har han indtaget husets største sofa. Det bedste han ved, er hvis vi alle kan være der på samme tid.
Vi bor på landet. Her er skov, mark og vand og dermed også meget vildt, både fasaner og rådyr i parken, men det
interesserer ham overhovedet ikke. Han vil hellere følges med sin MOR. Jo - han ER mors hund helt ud til
potespidseme. Dejligt!
Vi har haft ham med på ferie flere gange. Han har bl.a. været hotelgæst på Svinkløv Badehotel og på ferie på Cahors i
Frankrig. Det sidste sted blev han meget feteret og beundret, når han var på det lokale "madmarked". Det var lige
hans højde, så tiggeriet lykkedes til fulde ...
Jeg troede ikke, jeg igen ville :fa en hund, som jeg ville elske lige så meget som de tidligere, men selvfølgelig - han er
skøn!
Vi bor på en herregård på Østfyn og har selvsagt store muligheder for at have en hund af denne størrelse. Man skulle
tro, at Tsavo vidste hvor meget han bestemmer her. Han opfører sig i hvert fald derefter!
Til sommer holder RR-klubben den årlige Ridgebackdag her hos os. Det er rent faktisk ikke første gang (vi var også
værter en gang i 80'eme), men der vil nok ikke være ret mange gengangere. Vi glæder os til at byde jer alle sammen
velkomne.
Lise-Lotte Juel
Juelsberg

Løbetur på Midtjysk Greyhound Stadion i
Bjerringbro lørdag d. 22. Maj. Tilmelding til
Marianne Grønn Prior 75287928 /
pedeogkragen( snabel-a )mail.tele.dk

HD og AA røntgen: Klubbens
medlemmer opfordres til at få
deres hunde HD og AA
fotograferet

Julekonkurrence: Ingen deltog
- bestyrelsen vinder ....

RJDGEBACKEN
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Hundelytteren
Boganmeldelse af Else Baumgarten

skrevet af Jan Fennell,
udgivet af Borgen

Dagene er blevet længere, dynamolygten behøves ikke være tændt i samme omfang som for et par måneder siden,
hvilket uangribeligt gør tilværelsen klart lysere. Men når det er sagt, er det nu stadig koldt derude, og bedst inde i
den varme stue om aftenen i lænestolen måske med en rigtig god bog. Det kunne være en bog om de kære hunde
for interesserede mennesker.
I den bog j eg kort vil omtale - og som jeg selv er blevet inspireret af, fortæller hundepsykologen Jan Fennell
beskedent, men medrivende om livet sammen sine hunde efter regler hun har "lyttet" sig frem til igennem mange års
studier afhunde - og ulveflokke. Og endelig i år 2000 fik hun så modet til at delagtiggøre os i sin viden om sprogets
kringlede veje.
Forfatteren skriver at hun selv ind imellem, som alle os andre, har oplevet at være magtesløs og frustreret i situationer
med hunde, hvor hun stod overfor et problem. Hvorfor reagerede de som de gjorde? Det var ikke svært for hende
at tolke, at det var noget med hundens sprog og signaler, men hvordan skulle vi mennesker opfatte det. Det var lige
det!
Vendepunktet kom en dag i 1990 da forfatteren, og en afhendes bekendte, overværede den amerikanske træner
Monty Roberts' måde at takle en ung drilsk hest på. I løbet af23 minutter bar hesten både saddel og rytter ganske
roligt og tillidsfuldt. Træneren forstod nemlig at bringe sig selv i forbindelse med hesten uden brug hjælpemidler.
Var Jan Fennell ikke overbevidst inden opvisningen, oplevede hun nu en overvældende bevisførelse uden sidestykke.
Hun vidste nu, hvad hun skulle hjem at arbejde med.
I anden del bliver læseren omhyggeligt introduceret for de principper, Amichien bonding, der er foreneligt med godt
førerskab afhunde flokken. Regler som er gennemprøvet af forfatteren, og som bliver givet videre til os i håb om, at
det kan hjælpe i samspillet mellem kæledyr og dets ejere, men i høj grad også for at redde problemhunde fra evt.
sidste udvej -aflivning.
Amichien bonding er ikke at betragte som en "behandling" afhunde med forkert adfærd i fjorten dage, men en hel
livsstil for at opnå det optimale i dette - at hunden giver førerskabet fra sig. Allerbedst er det at starte med den lille
hvalp (det gør det i hvert fald nemmere), men naturligvis kan man når som helst starte Amichien bonding og glæde
af det.

m

Amichien bonding består af fire særskilte faktorer, der skal arbejdes med hele tiden, dag ud og dag ind. Dog ikke
lige intenst med alle fire til alle tider. Men meningen er at lære hunden, at det ikke er dens opgave at passe på dens
ejer og deslige, men at forholde sig afventende og i øvrigt føre et behageligt og afslappet liv.
J.F. understreger dog, at ikke alle hunde vil kunne reddes af Arnichien bonding. Det er en gruppe med meget bidske
hunde, som eks. kamphunde, der er trænet til dette formål og/eller hunde der har været i hænderne på temmelig
ansvarsløse mennesker.
I tredje del giver J.F. adskillige eksempler på hundeejere, der har fået råd og vejledning omkring deres
"problemhunde", både privat, i TV og i radioprogrammer hjemme i England. Hun har besvaret utallige spørgsmål og
mødt stor anerkendelse for resultaterne.
"Hundelytteren"
er en fin bog at blive klog af, men også en bog der kan læses let og underholdende - selvom
indholdet ikke udelukkende skal opfattes sådan. Det skader dog ikke, at bogen er skrevet i den varme venlige tone,
som den er.
Derfor til jer, der ikke kender til bogen, men kunne tænke sig at læse den, kan jeg kun anbefale at skaffe den til veje.
God læsning!

~

11

RJDOEBACICEII4/2003

Norsk RR-spesia12004!
Valpeshow, lydighetskonkurranse og eksteriørkonkurranse !
NORSK

RHODESIAN
RIDGEBACK

Utstillingsdato: Søndag 30.mai 2004

KLUBB

Sted: ViubråtanAktivitetssenter,

Harestua, 45 min. fra Oslo

Dommer eksteriør: Janet Parker, England
(med et lite forbehold om valpedommer)

Dommer lydighet : Dag W. Johnsen
Søndag 30.mai arrangeres valpeshow, lydighetskonkurranse og eksteriørkonkurranse
med åpen bedømming. (evt. "Barn og hund" påmeldes på stedet)
Pris pr.hund enten i eksteriør eller lydigher
Hunder som meldes på i begge konkurranser
Pris pr. valpogveteran

NOK 280,NOK 380,NOK 140,-

Påmelding i Veteranklassen er gratis

Halv avgift betales jo.m. tredje hund med samme registrerte eier( gje/der ikke valper og veteraner), og
gjelder kun når avgiften er betalt innen fristens ut/øp. Utstillingen arrangeres efter NKK regler. Eksteriørcertifikat gje/der som NKK-cert. Husk å merke giroen med hundens reg.nr. og klasse.

s

Påmelding kan gjøres til:
(standardskjerna: www.nkk.no)
Jannicke Fredriksen Nordvannslia 1, 1385 Asker
+ 47 66905527
+ 4790615350
Email: jannicke@ridgeback.no

Pårneldingsfrist 10.5.04. Påmeldingen er bindende! Betaling skjer til kasserer Eystein Hanssen og klubbens konto:
Konto i Norge: 0530.26.18684
Konto i Sverige: 6186355-1
Dersom betalingen ikke er klubben i hende senest 14 dager før utstillingen vil det bli krevet 50% tilleggsavgift.

Hyttebestilling og opplysninger forøvrig:
ta kontakt med Jannicke Fredriksen
Husk gyldig vaksinasjonsattest

min. 14 dager gammel, maks 2 år gammel.
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Alt for meget "brummen"
De sidste mange gange vi har været til udstilling, har der
været en frygtelig brummen, knurren og direkte udfald i
hanhundeklasseme. Den tit dårlige undskyldning med "at
det er jo også en hanhund" holder ikke helt! !
En ekstrem dårlig stemning giver det i ringen for de andre
hunde og ejere.
Et dårligt indtryk af racen gives til tilskuere og andre
hundeejere uden for ringen, men heldigvis (lidt naiv skal
man være) viser det forhåbentlig også lidt om, hvor vigtigt
det er, at en Ridgeback bliver socialiseret og præget
rigtigt godt helt fra lille, både på andre fremmede hunde
og i forskellige miljøer. Og at Ridgebacken har tillid til, at
ejeren (flokføren) passer på den og nok skal klare den
evt.ballade,dereromkring.
For en erfaren hund er en tryg hund, som tror på sig selv.
Og den behøver ikke at lave udfald ud i den "blå luft".
En hund som ikke har tillid til at ejeren (flokføren) klarer
situationen, er en usikker og utryg hund, som må passe på
sig selv fx. ved at "puste sig op" og lave udfald. Og det
kan være en grim "vane" at begynde på hver gang der
opstår en for hunden presset situation.
Igen er det værd at huske på, at har man en race, som
ikke så tit ses i "gadebilledet" så er det vigtigt, at

ridgebacken folk ser, er et bare nogenlunde godt
eksemplar for racen med hensyn til "temperament" og
opførsel. Det er desværre altid de "uheldige" situationer
folk husker. That's life.
Håber det er i alles interesse at fremvise Ridgebacken,
som en velafbalanceret, intelligent og værdig hund. Frem
for en med "kort lunte" og "angstbidningstendenser"
Hilsner fra Kali, Nicolai og Lene i Gesten

Til Ridgeback klubben
Jeg har altid haft et positivt indtryk af jeres race, men må
indrømme, at jeg er noget chokeret efter udstillingen i
Odense. Jeg synes at specielt hanhundene udviste yderst
aggressiv adfærd og vi var overhovedet ikke trygge ved at
skulle ud og lufte vores hunde, da vi skulle forbi nogen RR,
der ikke blev holdt i kort line på trods af de hoppede gøende
ud efter vores hunde.

overrasket. Nu spørger jeg så dig, er det normalt at jeres
race er så voldsom eller har jeg været uheldig?

I ringen var det helt ekstremt, hanhundene imellem
specielt. Af nogen fik jeg at vide at de aldrig før havde set
en så voldsom adfærd ved RR, men jeg var stadig noget

Med venlige hilsen
Rinniellsøe
http://www.flatcoated-retriever.dk

Synes ellers jeres race er smuk og før mødet med dem i
Odense havde jeg også et indtryk af, at det var nogle dejlige
hunde. Håber på jeg kan få det indtryk igen!

Tema i blad 2-2004:
Avl og sundhed opfordring til medlemmerne om
at komme med bidrag i debatten

r

SRRS-Sp9cial och
30-års Jubileum
28-29 augusti 2004
på Svartsj6 slott,
Svartsj61andet vid
Mataren utanf6r Stockholm

I

Oomare: Ove Germundsson
Valpar och mønstring: Ann Carlstrøm
Program.
Lørdag: Hanaa valpar, off!cielllydnad. mOnstring,
domarfOr~
ju~
SoncUg: Th,
ave1s-och uppfodar.k.b.ss,.BIRoch
B IlYf,inofficiell ag ili~ och inoffriella klasser
(,3-generations- och parkh.ss, ~.l.evernos,
l::2.starid.g:e,basta rorelser, ~
huv ud)
P...nma.h.n
EnkeI.sidig:postgiro bJa.nk.Ett(rek.vir~ från SKK)
ellec In tarne::anmalan. ~iro
SRRS 64 o o ,34- 5

I

Slsta anma.lnln~cUg
19 juli: Ibstgiroanmalan
26 juli: Intarnet:anmalan www,srr:s.org

i

~gifter
Valpklas:s och mOnstring:
0:fficiel1.:aklasser:
V~:
Officielllydnad I-Elit:
•.o\gili~ (4 klasser):
InoffJ.ciellaklas:sa-:
j, bileuro...<:middag:

150:260:gratis
150:-

25:-/kJag;
BEtalas p!pla~ (20:-1 klas:s)

Uua.n dska utsta.lh.re
Kopia p!.stamtavla och etl. ch.ampionatin.~ g (ett
.rnåste fOr att rasultaætska reg:istreras i SKI<>
sandstill: Ulla Thed.in. Anghult God.eg:ård20,
SE- 5 9 1 93 Motala (e-mail: ulJ.a@r.id.geback..nu).
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Et billede siger mere .....

Alt for mange af vore Ridgebacks
i dag er ikke
røntgenfotograferede for
dysplasi og arthrose, HD/ AA. Det er mere reglen end
undtagelsen, at man kun
fotograferer sin hund, hvis den skal indgå i avlen.
Dette kan have alvorlige konsekvenser, både for den enkelte
hund og for
racen som helhed.
For den enkelte hund betyder manglende fotografering, at
den kan gå længe med en
grad af HD eller AA, uden at der tænkes på forebyggende
foranstaltninger, der kunne
reducere konsekvenserne (lidelserne) for hunden senere
hen.
For racen som helhed er det et problem, at der ikke
løbende indkommer et større statistisk materiale, der kan
sige os noget om en eventuel trend, det være sig i positiv
eller negativ retning.
I værste fald kan konsekvenserne
af dette være, at HD/
AA forekomsterne i det skjulte udvikler
sig negativt, således at vi en dag står med et langt større
problem for racen, end de officielle statistikker (der i
øjeblikket er for spinkle) viser - og at vi dermed får langt
flere hunde med
lidelser, og har en længerevarende proces til problemets
eliminering i sigte!

en beskrivelse af denne metode kan du f.eks, finde på
klubbens hjemmeside
www.ridgebackklub.dk
under
"Sundhed". Penn-Hip er et godt supplement til traditionel
HD-fotografering.
Selvom
man tænker økonomisk,
er udgifterne
til
røntgenfotograferingen egentlig lille,
både i forhold til det at holde hund i det hele taget, og når
man samtidig tænker på, at man måske kan spare sin hund
(og andres, på længere sigt) for nogle lidelser.
Som ny hvalpekøber kunne du måske med fordel indgå
en aftale med din opdrætter om en form
for deling af denne udgift - din opdrætter vil helt sikkert
være interesseret i at kende status for
så mange som muligt af sine hvalpe!

Med venlig hilsen
Avls- og sundhedsudvalget

Vi kan ikke kraftigt nok opfordre til, at alle får deres hunde
HD/AA-fotograferede
gør det både af hensyn til din egen hund og til racens bedste!
Husk at resultatet skal sendes ind til DKK for bedømmelse
og registrering, for at vi alle kan
få nytte af det (det er altså ikke tilstrækkeligt, at din dyrlæge
siger, at hofter og albuer ser fine
ud, uanset hvor rigtigt dette måtte være)!
OG: Når hunden alligevel er "på bordet" og bedøvet, var
det måske en god ide samtidig
at fotografere skulderleddene, så man kender deres status
(gøres nu i Tyskland), samt,
hvis det skal være helt perfekt, en Penn- Hip status, hvis du
er så heldig at din dyrlæge er
autoriseret til dette. Penn-Hip er en alternativ hofteanalyse,
der måler løsheden i hofteleddene Kali ejet af Lene Tornkjær
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INDBYDELSE TIL SCHWEISS DAG
D. 25 April 2004 KL. 09.00 vI Fussingø

Mikael Ramlau fra Basset klubben vil fortælle og vise om det at lægge schweiss spor.
Mikael har i flere år arbejdet med både spor og schweiss.
Sporene lægges for både nybegyndere og øvede, samt vil der være mulighed for selv at lægge et
Schweiss spor.

MEDBRING SELV TIL FROKOST.

Der må påregnes et beløb pr. deltager til indkøb af blod og sprøjteflasker.

Sidste frist for tilmelding er 10 april. på tlf: 97442838 - 97175070 - 75287928
eller på e-mail: aktivitet@fda-jagthunde.dk

Kørevejledning: På hovedvejen mellem Viborg og Randers, drejes mod syd ved 9.8 km. skilt og
der står "Fussingø". Efter du har passeret sø og badebro, drejes der til højre ad Vasevej.
Vi mødes på P pladsen efter hovedbygning og skovridder boligen

Vel mødt til en dejlig dag
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Menfalbeskrivelse
Publikumsvejledning
Hvad er en mentalbeskrivelse
Mentalbeskrivelsen har til formål at teste hundens reaktion under forskellige påvirkninger. Hunde reagerer
forskelligt, nogle er neutrale, andre truer, mens en tredje hund i samme situation måske vælger at flygte. Det,
der afgør hundens reaktion i situationen, er tærskelværdien for en given handling.
Vi tester hunden på 8 forskellige testmodeller, som er beskrevet på de følgende sider. Hundens reaktion
beskrives på et afkrydsningsskema med forud definerede forklaringer. Fordi testmodellerne udføres ens fra
gang til gang, og beskrivelsen er sat i tilsvarende faste rammer, er resultatet målbart og sammenligneligt fra
hund til hund.

Bestået eller dumpet?
Testen indeholder ikke i sig selv nogen kriterier for bestået eller dumpet. Testen kan dog afbrydes hvis
hunden enten bider en person eller den under testen flygter ud af banen og ikke kan bringes til normal
afreaktion.

Publikum
Publikum spiller også en rolle under testen. Alle momenter starter med at hund og fører går gennem
publikumsflokken, hvilket "sætter hunden op til" at der skal ske noget. Dette har ikke mindst betydning i test 4
Aktivitetsniveau, hvor der slet ikke sker noget. Det forventes at alle hundeførere deltager som publikum, og
derfor bliver til sidste hund har været gennem testen.
VIGTIGT!
Hunden skal have optimale betingelser, og derfor skal udefra kommende
forstyrrelser undgås. Publilwn, ..Jede~vær« stille under testmomenteme.
Det er vel unødvendigt at nævne, at biltelefoner er bandlyst på en mentaltestbane.

1. Kontakt I håndtering
FORMAL: I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og besvare
denne kontakt.
UDFØRELSE: Hundeføreren er instrueret på forhånd af beskriveren. Testlederen må ikke være godt kendt af
hunden og må ikke have haft kontakt med den inden testen.
Når momentet starter, står testlederen alene cirka 15 meter fra flokken af tilskuere. Såvel figuranter som
beskrivere står i flokken sammen med publikum.
Hundeføreren går med hunden i løs line gennem flokken, vender og går tilbage gennem flokken. Derefter går
hundeføreren, stadig med hunden i løs line, ud til testlederen og standser i almindelig samtaleafstand foran
testlederen.
Testlederen er passiv, indtil hunden har taget egentlig kontakt eller indtil der er gået 15 sekunder. Herefter
hilser testlederen venligt på hundeføreren og indleder en samtale. Efter 15 sekunders samtale eller når
hunden har taget kontakt, beder testlederen hundeføreren fortælle publikum lidt om hunden, hvorefter
testlederen beder om lov til at gå en kort tur med hunden. Testlederen går derefter 15 - 20 meter bort fra
hundefører og flok med hunden i løs line, standser og kontrollerer hundens øretatovering.
FIGURANTEN: Når testlederen er gået med hunden, og hundens opmærksomhed er afledt fra hundeføreren,
går figuranten diskret frem og giver hundeføreren en sæk til brug for næste øvelse.

2. Leg
FORMAL: At aktivere både hund og fører med det formål at beskrive hundens intensitet og måde at lege og
samarbejde på.
UDFØRELSE: Hundeføreren står med en sæk gemt bag ryggen, mens testlederen tager linen af hunden.
Hundeføreren viser sækken til hunden og kaster sækken til testlederen. der står 3 - 4 meter borte. Testlederen
kaster sækken tilbage til hundeføreren, der atter kaster til testlederen. Nu kaster testlederen sækken cirka 10
meter væk, bort fra hundeføreren og bort fra flokken.
Dette forløb gentages stereotypt tre gange.
Efter tredje gang afleverer testlederen ikke sækken til hundeføreren, men forsøger at få en "trækkeleq" i gang
med hunden. Tager hunden fat, skal hunden efter en vis tid have lov til at "vinde" sækken.
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3. Jagt (haren)
FORMAL: I dette moment beskrives hundens lyst til at løbe efter og fange et lille objekt i bevægelse.
UDFØRELSE: Testfunktionærer og publikum skal være på plads inden momentets start. Hundefører går med
hunden i halsbåndet sammen med testleder gennem flokken og frem til standpladsen. Her giver testleder
signal til hare-figuranten ved hjælp af walkie talkie. Når haren passerer tredje rør, giver testlederen
hundeføreren diskret signal om at slippe hunden.
Jagten gennemføres altid 2 gange, evt. mere, hvis hunden er blevet afledt og ikke opdagede haren.
Kluden udskiftes efter hver hund.

4. Aktivitet
FORMAL: At beskrive hundens reaktion i en situation, hvor forventet aktivitet udebliver.
UDFØRELSE: Hundeføreren går med hunden i lang løs line sammen med testlederen gennem flokken og
fortsætter frem til standpladsen, der er markeret med en blå trædeplade. Hundeføreren anbringer sin ene fod
på
trædepladen med ryggen til flokken og forholder sig fuldstændig passiv i tre minutter, indtil testlederen afslutter
momentet. Under forløbet skal hunden have fuld frihed til at udnytte linens fulde længde (cirka 2 meter).
BEMÆRKNINGER: Såvel testere som publikum skal forholde sig i fuldstændig ro og tavshed under momentet.

5. Overraskelse

(dukken)

FORMAL: At beskrive hundens evne til at handle i en overraskende situation, hvor den ikke er engageret i
en anden aktivitet.
UDFØRELSE: Flokken står 20 meter fra kedeldragten. Når momentet starter, går hundefører
med hunden i løs line gennem flokken og derefter kvikt direkte frem mod kedeldragten. Når hunden er
4 meter foran dragten, trækkes dragten op med en lang, lynhurtig bevægelse, hvorefter dragten skal
hænge absolut stille.
Hundeføreren slipper omgående linen og står rolig med front mod kedeldragten. Herefter følges test!ederens
anvisninger.
Viser det sig, at hunden under afreaktionen ikke vil hen til kedeldragten, beder testleder hundeføreren om at
få hold på hunden, hvorefter testlederen går med hund og hundefører tilbage gennem flokken. Herefter
sænker figuranten kedeldragten roligt helt ned på jorden, hvorefter hund og hundefører atter går frem.
Inden kontrollen af tilbageværende ubehag trækkes kedeldragten atter op, denne gang forsigtigt, så hunden
ikke ser eller hører bevægelsen. Derefter holdes kedeldragten roligt som før.

6. Lyd (pladen)
FORMAL: At beskrive hundens reaktion i en situation med buldrende støj.
UDFØRELSE: Hundefører går med hunden i løs line gennem flokken og frem til standpladsen. Herfra
fortsætter
hundeføreren i kvikt tempo direkte mod markeringen bag momentet. Hunden skal passere pladen i en afstand
af 3 meter. Når hunden netop har passeret pladen, slipper figuranten linen og kæden skramler ned ad pladen.
Hundeføreren slipper linen, drejer sig med front mod pladen og står rolig foran pladen. Herefter følges
testlederens anvisninger.

7. Spøgelser
FORMAL: At beskrive hundens skræk, trueadfærd og aggressivitet over for objekter, der langsomt nærmer sig.
UDFØRELSE: Momentet skal gennemføres i et nogenlunde åbent område, så hunden kan se spøgelserne
under hele forløbet.
Standpladsen markeres med en blå trædeplade. Afstanden herfra til hvert af spøgelsemes startposition skal
være 20 meter, mens der skal være 25 meter mellem spøgelserne.
På tegn fra testlederen kommer begge spøgelser frem fra deres skjul samtidig og står stille. Testlederen
vinker nu skiftevis hvert af spøgelserne frem, omkring tre meter af gangen. Når et spøgelse går frem, står det
andet spøgelse ubevægeligt.
Når spøgelserne er 4 meter fra hunden, giver testlederen tegn til spøgelserne der drejer sig, så de får siden
til hunden og ryggen til hinanden, hvorefter spøgelserne står ubevægelige med bøjet hoved og dragten tæt
samlet omkring kroppen, så den ikke flagrer i vinden.
Herefter tager hundeføreren linen af hunden.
Tager hunden kontakt, besvarer figuranten kontakten med en rolig, lys og rosende stemme.
Tager hunden ikke kontakt, beder testlederen hundeføreren om at stille sig foran det ene spøgelse, der
fortsat er passivt, indtil testlederen beder hundefører og figurant om at indlede en samtale.

20

RlOOÆIJAClCEN

4/2003

Når testlederen beder hundeføreren om at demaskere spøgelset, skal figuranten sørge for, at det sker med
rolige bevægelser og uden at dragten flagrer mere end højst nødvendigt. Figuranten pakker diskret dragten
sammen i en lille klump.
Samtalen fortsætter under demaskeringen.
Tager hunden kontakt, besvarer figuranten kontakten med en rolig, lys og rosende stemme og figuranten
giver uden voldsomme bevægelser hunden lejlighed til at snuse til en hånd.
Har hunden stadig ikke taget kontakt, beder testlederen figurant og hundefører om at sætte sig på hug med
siden til hunden og "snakke" hunden ind med en lys, glad stemme.
Når kontakten er opnået, fortsætter afreaktionsfasen i forhold til det andet spøgelse.

8. Skarp lyd (skud)
FORMAL: At beskrive hundens reaktioner og evne til at fastholde aktivitet under skydning.
UDFØRELSE: Skudprøven foregår på samme areal som momentet "Leg". Der skydes 4 skud med 9 mm
startpistol.
Hundeføreren får udleveret en passende sæk, evt. en bold eller anden legegenstand, tager linen af
hunden og indleder legen. Når hunden er i aktivitet, giver testlederen tegn til figuranten om at afgive et
skud.
Efter 15 sekunders forløb giver testlederen tegn til afgivelse af et nyt skud.
Herefter bringes legen til ophør og hunden kobles i løs line. Når situationen er i ro, giver testlederen tegn til
figuranten, der skyder igen. Efter 15 sekunders forløb giver testlederen atter tegn til figuranten om at skyde.

Kriminel på hundeudstilling
Jeg har lige været på udstilling i Herning med min 10 måneder
gamle ridgeback C'Hakika. Hun var i sin første løbetid, men
jeg turde godt stille op med hende, dels er hun en nem hund,
dels havde jeg tjekket hos Dansk Kennel Klub, om det var
lovligt at komme med en hund i løbetid. Det var der ingen
problemer i, selvfølgelig under nødvendig hensynstagen.
Ydermere tjekkede jeg hos en anden ejer af en ridgeback
hanhund, som også klart gav udtryk for, at vi da selvfølgelig
skulle komme.
Men, men men ..... virkeligheden var da en helt anden. Aldrig
har jeg følt mig så kriminel!!!!!!!
En ting er, at jeg blev bedt om at parkere min hund i et
afsides hjørne bag pølsevognen,
hvor den attraktive
hunhundeduft blev blandet med duften af pølse og derfor
ikke skulle kunne forstyrre eller skabe kulrede hanhunde.
Det synes jeg var helt i orden og det hensyn ville jeg
selvfølgelig gerne vise ogjeg fik heldigvis hjælp til at slæbe
bur og hund afsides.
Og netop den hjælp har man brug for, når man som jeg er en
relativ ny udstiller
og ikke kender normerne
i
udstillingsverdenen. Og med en venlig bemærkning eller
opfordring er jeg villig til at stå på hovedet for at forhindre
min hund i at forhindre andre hunde i at præsentere sig godt.
Men den venlighed manglede!!!
Sure bemærkninger som "Ja, hun skal ikke ødelægge noget
for mig" eller "I udlandet er det ikke tilladt at komme med
en hund i løbetid" føg om ørerne på mig.

Jeg blev peget ud med kommentarer som "Der går hun", da
jeg ville gå udenfor med min hund for at lufte den.
Kriminel???? Nej, bestemt ikke ifølge reglerne, men åbenbart
ifølge nogen ambitiøse udstillere, som ikke har rummelighed
til en venlig henstilling.
En anden udstiller forsøgte også at forklare mig, at det er
dår!igt at komme med en hund på udstilling, når den er i løbetid,
da denjo så ikke ville præsentere sig rigtig.
Hvis man mener det, så må man jo prøve at få reglerne lavet
om, så vi ikke må medbringe løbske hunde på udstillinger, i
stedet for at gå efter enkeltindivider og kriminalisere os. Det
kan ingen være tjent med.
I øvrigt fik min hund for første gang en 2. præmie og røg
hurtigt ud af konkurrencen. Det skal man jo prøve. Mange
troede, at det var derfor jeg var så ked af det.
Nej, det var det ikke, min hund er stadig den samme gode
hund uanset hvilken placering den opnår, men jeg bliver ked
af det, når jeg føler mig udstødt af det sociale fællesskab, det
jo også er, når man mødes med andre ridgeback ejere til
udstilling.
Selvom vi konkurrerer med hinanden, må vi være gode til at
være rummelige, vi skulle jo nødig skræmme helt nye
ridgebackejere ud af vores sociale fællesskab.
Med venlig hilsen
Anna Marie Haslund

RIDGEBACKEN
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FDA INDBYDER TIL 400 ml3 TIMER SCHWEISS PRØVE

I ROLD SKOV
D. 31juli 2004 kl. 10.00

tilmeldingsfrist: 12 juli 2004
PRØVELEDER: Hans Ulsøe
Tilmeldings gebyr: kr. 300.- ekstra gebyr for rapportering: kr. 100.-

ENDELIG TILMELDING PÅ SCHWEISS HUNDEUDVALGETS
o
o
ANMELDELSES- BLANKET KAN HENTES PA NETTET PA:
www.schweiss.dk
gå ind under blanketterIlinks og herefter tilmelding eller på
www.fda-jagthunde.dk Gå ind under artikler og schweiss.
Send blanketten og betalingen til: stoever@fda-jagthunde.dk
Hans Ulsø
Fyrrevangen 34
6715 Esbjerg
Tlf: 75128295

VELM0DTIROLDSKOVD.31juli

'Ændring af præmiering i Unghundeklåssen;
Pr. 1. januar 2004 ændrer DKK på
præmieringen i Unghundeklassen således
at der kan gives SL (særdeles Lovende)
til en lovende junior, som dommeren
ikke synes skal have et CK
Tjek Klubbens hjemmeside.
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Lagt på nettet d. 20.11.2003

Endelig bliver det lidt lettere at rejse med hund til Sverige
Som en direkte konsekvens af den EU forordning, der blev indført i april måned 2003, har det svenske Jordbruksverket
netop meddelt, at der pr. 03-07-2004 vil ske enkelte men vigtige lempelser i reglerne for indrejse med hund fra bl.a.
Danmark. De fleste af de gamle krav gælder dog stadig.
Følgende af de nuværende indførselskrav forsvinder pr. 03-07-04:
· Sundhedsattesten (Friskintyg).
· Vaccinationkrav m.h.t. leptospirose og hundesyge.
· Importtilladelse.
Konsekvensen herafbliver derfor:
· Hvis man skal til Sverige med hund efter 03-07-04, behøver man ikke søge om selve indførselstilladelsen
hos
Jordbruksverket. Man sparer hermed 400 se kr.
· Det er ejers ansvar, at alle krav om rabiesvaccination, blodprøvning og ormekur er opfyldt og dokumentere præcis som det
gælder for nuværende.
· Man sparer udgiften til sundhedsattest hos dyrlægen.
De fortsat gældende krav efter 03-07-04:
· ID-mærkning med mikrochip eller tydelig øretatovering.
· Vaccination mod rabies.
· Antistof bestemmelse på blodprøve udtaget tidligst 120 dage og senest 365 dage efter vaccination. Niveau skal være
mindst 0,5 æ/ml.
· Ormekur mod dværgbændelorm udført af dyrlæge med et godkendt præparat højst 10 dage før indrejse. Pendlere kan
stadig anvende 4 ugers attesten.
· Hundepas (nævnt i EU forordningen) hvoraf alle veterinære forhold fremgår. Dette hundepas et p.t. under udarbejdelse.

Lagt på nettet d. 14. januar 2004

Transit til Bornholm efter 3. juli 2004
Efter 3/7 2004 ændres reglerne for indrejse med hund til Sverige, som det er beskrevet andet sted på denne hjemmeside.
Samtidig ændres også reglerne for rejse i transit gennem Sverige til BORNHOLM således:
· Hunden skal være ID mærket med mikrochip eller læselig tatovering.
· Hunden skal være regelret vaccineret mod rabies.
· Antistof niveauet overfor rabies skal kontrolleres ved en blodprøve min 120 dage efter vaccinationen og max 365 efter
vaccinationen. (som ved alm. indrejse)
· Ormekur mod dværgbændelorm skal gives af en dyrlæge inden for 10 dage før indrejse. Pendlere mellem Sverige og
Danmark kan stadig benytte ,,4-ugers attesten".
· Hunden skal følges af en korrekt udfyldt hundepas.
Den hidtil gældende transiterklæring
mere besværlig for hundeejeren.
Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB
Dyrlæge Peter von Rosen Vange
Veterinærkonsulent.
Tlf.: 5618-8147

skal således ikke benyttes fremover, hvilket har gjort proceduren ved transit noget
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GF 2004
Vel mødt til
RRK's Generalforsamling
Lørdag d. 18. april kl. 13.00
Generalforsamlingen afholdes i
Regnbuens Selskabslokaler
Christiansvej 2
2600 Glostrup
Dørene åbnes kl. 12.30
Der vil blive serveret kaffe, te, øl og vand, samt et s~kke brød i
løbet af dagen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.Valg cif dirigent.
2.Valg afreferent,
3. Valg af2 stemmetællere.
4.Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og-meddelelseaf
ansvarsfrihed (de charge).
6.Fastlæggelse af kontingent.
7.Rapport fra udvalgene.
8.Behandling afindkornneforslag.
9.0ffentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer og I revisorsuppleant
Ll.Eventuelt,

RIDGElJACI{I!N 4/2003
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Bestyrelsen informerer

'""KK informerer

Bestyrelsens årsberetning.
Ved sidste års generalforsamling forlod flere erfarne medlemmer bestyrelsen og vi sagde
goddag til 4 nye medlemmer hvoraf de fleste var rimelig nye i RRK sammenhæng. Dette har bl.a,
betydet at vi ibestyrelsen har brugt meget tid på sætte os selv og hinanden ind i de opgaver
der var, og som nok har gjort at året der er gået har været rimeligt stille og roligt.
I starten af2004 valgte den daværende formand at trække sig, da personlige forhold ikke længere gjorde det
muligt at lægge den nødvendige arbejdskraft i bestyrelsesarbejdet
På generalforsamlingen blev der vedtaget en lovændring, som skulle ændre den tekst der sagde at kassereren
kun kunne sidde på denne post 3 valgperioder i træk. Dette blev sendt til urafstemning blandt medlemmerne, og
revisoren modtog i alt 7 stemmer, som alle stemte for
ændringen. Ærgerligt at ikke flere medlemmer ønskede at gøre deres stemme gyldig, men det er desværre en
trend vi har set ved de sidste urafstemninger.
Udstillingsudvalget har haft ettravlt år, og det er dejligt at se, at så mange kommer til vores
klubudstillinger, hvor vi i snit har haft 30-35 hunde tilmeldt Ridgebackdagen foregik i Rødovre, og man må sige
at vi havde vejrguderne med os. De fleste mente nu nok at vejret kunne have været en smule køligere, da både
to- og firebenede led ved varmen, men med pavilloner, telte oa. til at søge skygge under, gik det nu meget godt.
Der var en del utilfredshed med vores Amerikanske dommer, både fordi det så ud som om hun ikke helt havde
forstået vores præmineringssystem, samt hendes måske for nogle, ikke så venlige attitude. Det er vigtigt for
disse dommeresomdømmer
på vores ridgebackdage at forstå, at der kommer mange uerfarne udstillere, som
måske skal have lidt hjælp. Det er jo ikke normalt i Danmark, at man sender en professionel handler ind i ringen
med hunden.
En meget stor tak skal lyde til de medlemmer som brugte hele dagen på at få alt til at klappe.
Der skal mange frivillige hænder til sådan et arrangement, specielt når vi også valgte at stå
for alt forplejning, dagen igennem.
Vores juleudstillinger med tilhørende frokost, som foregik både i Glostrup og Århus var en success. Der var
mange hunde og deres ejere, på trods af travlheden i december og januar. Tak for dette, det var hyggeligt at
være sammen også ude for ringen!
Brugshundeudvalget har ligget meget stille, også fordi der kun var et nyt bestyrelsesmedlem, til
at få udvalget sat i gang. Dog er et samarbejde via FD A (Fællesrepræsentationen for drivende og apporterende
jagthunde) ved at komme op og stå (se andet steds i bladet). Udvalget mangler stadig medlemmer, men er dog
i skrivende stund tilført nyt blod i form af en af vore aktive brugsfolk. Desværre blev de annoncerede LP prøver
på Ridgebackdagen aflyst. Dette pga, af for få tilmeldinger, men desværre fik de tilmeldte hunde besked alt for
sent, som gjorde at der var utilfredshed, hvilket vi også godt kan forstå. Vi håber at se mange flere til dette års
LP prøver på Ridgebackdagen.
Der har været hvalpemotivationshold samt træning for lettere øvede på Sjælland. Det var en stor
success, med mange deltagere. Vi siger tak til Jette Rye for hendes initiativ, og ser frem til nye
aktiviteter i foråret
Avls- og sundhedsudvalget har bl.a. arbejdet på en gammel sag, nemlig at få DKK til at ændre
alderen for HD/ AA fotografering til 18 måneder. Dette er ikke lykkedes endnu, men der arbejdes
på at få et møde i stand med DKK's sundhedsudvalg og dyrlæge. Der er tilrettelagt 2 mentalttest, en i Jylland og
en på Sjælland, og vi håber på at der er mange som tilmelder sig. Bestyrelsen har
besluttet, at økonomien pt. ikke kan bære at det fortsat er gratis, derfor indføres nu en betaling på 200 kr. pr.
hund. Vi håber det ikke for indflydelse på deltagerantallet.
Bladudvalget har haft sit at se til. Udvalget fik en ny på posten som bladansvarlig, og et medlem
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meldte sig efter opfordring i bladet, til at være ny layouter. Der har været flere røster angående
indholdet, som nogle mente var lidt tyndt. Dog måtte samme røster, også indrømme, at de heller ikke havde gjort noget
selv, for at sende materiale ind. Bestyrelsen syntes selv der kunne gøres mere, men har også måtte give vores nye
bladfolk, tid til at finde en rytme, og derfor har der ikke været så meget tid til at opsøge eller skrive artikler. Det er blevet
besluttet at prøve at lave temanumre i hvert blad fremover, så bestyrelse, medlemmer og andre ved hvad der skal findes
frem at ting der kunne have interesse for læserne. Bladudvalget har desuden fået kontakt
til et medlem, som er journalist og som gerne vil hjælpe til. Tak til dem der flittigt har sendt artikler og billeder - vi
modtager gerne mere fra jer!
Udgivelsen afbladet vil fremover blive dyrere, idet regeringen har afskaffet portostøtten. Der arbejdes på en løsning rnht.
udsendelse af bladet fra kassereren i stedet for Post Danmark.
Region Sjælland har været meget aktiv, med bl.a. gåture, lurecoursing og ringtræning. Der
er mange der har tilmeldt sig på e-mail listen, hvilket har gjort det lettere, at få gang i aktiviteter
mellem bladudgivelserne. Det har været lidt sværere at få aktiviteter i gang i Jylland, pga.
afstanden og på Fyn er der endnu ikke mange medlemmer. Tak til de frivillige som igen og igen
prøver at få ting i gang i regionerne.
Hvalpeanviseren og Omplaceringskoordinatoren
har begge haft deres at se til. Vi har haft
en del kuld i det forgangne år, som Kirsten har henvist til og Lena har taget godt hånd om de
omplaceringer vi har haft, hvilket Lenas artikler til bladet også vidner om. Det er dejligt at vide
at vi stadigvæk har familier på venteliste til en hund som desværre ikke kan blive hos sine
ejere. Tak til jer begge for jeres store arbejde.
Økonomien ser sund ud med en kassebeholdning på 25.452,00 kr. Dette er lidt mindre end sidste år, men vi har også haft
nogle dyre poster som bl.a. hal leje til udstillinger som er steget betydeligt, samt pokaler til Ridgebackdagen. Dog er det
positivt at vi har fået flere kontingentpenge ind. Medlemstallet er 193, hvilket er en lille tilbagegang fra sidste år.
Antal kuld og hvalpe ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år, med 70 hvalpe og 8 importer. 19 hunde er blevet
HD fotograferet, 18 med status A og en enkelt med status B. 18 hunde er fotograferet på albuerne (AA), hvoraf 14 har
status O og 4 status l. En enkelt er af uvisse årsager ikke fotograferet. Resultatet ser rigtig godt ud, men vi skal stadigvæk
holde øje
med vores AA status.
Til slut vil vi sige tak til alle jer som har stillet op til arrangementer, både når det drejede sig
de mere udstillingsrelaterede ting, men specielt også alle de mange gåture, med det sociale samvær i fokus. Tillykke til de
mange ridgebacks som gjorde det godt på træningspladsen,
til udstillinger i ind- og udland og til konkurrencer. Tak til jer som altid giver en hjælpende hånd
når det behøves, og til jer som yder en stor indsats i vores udvalg.
Håber vi ses til generalforsamlingen!
Bestyrelsen

Hanhunderegister på nettet:
Der er nu ved at blive oprettet et hanhunderegister på nettet. Hvis du vil
tilmelde din hanhund koster det 100 kr.
Henvendelse til Helle Lauridsen 86244069/ Helle@kibutata.dk
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navi
VIZARA FASHAMA
LøvEKLlPPEN'S ANISA AMIRA AMANDA
ZURITAMU TANU-BALOO
MASITHELA'S IRRESISllBLE BUNTO
EMOYENI'S GENUINE ZSANYU
Baganda Gesa
BRUNI VOM ROTHENSANDE
Chica xorn Rothensande

køn fødselsdato
M
27-08-1998
F
21-06-2002
M
12-07-2002
M
08-09-2002
F
21-11-2002
F
07-07-1996
F
07-02-2000
F
28-01-2002

far
MEHANNA'S MENINGO
MASITHELA'S ELAN HINTZA
KINYEMI ANZI A'BHUBESI
UKUKHANYA SCOUT THE RED BARON
MANKOYA'S GREATGAMBO
Tatsfield Redregent Bandit
X1BRIDGEDELLE CIME BlANCHE
Witches LeCreme's Trick

mor
VIZARA
AMAGEBAS DAMlSI AKELA
ZURITAMU JOANA
AMI SARIBA
ZAWADI ZUMARIDI JOHARI
MERIGALS JINJA
BAGANDA GESA
Baganda Gesa

opdrætter
M, H, VID VEER
SONJA TØRRES
ROLF SPENGLER
TONJE TORKELSEN
SUSAN & PETER FALK
PETER & GERDA BUSE
Sabine von Ahlefeld
Sabine xon Ahlefeld

oprindelsesland
Holland
Norge
Tyskland
Norge
S\€rige
Tyskland
Tyskland
Tyskland

Import 2003
hdfot'r:

Hunden. navn

stamboganr,

HD

albue

Far

HD

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

CaineAbels Red Tiger Woods
Kuzonga's Alion
Bruni von Rothensande
Chica von Rothensande
Isilwane Inja Abala
Isilwane Inja Azlso
Vereus Qoya Sir-Mortlach Rafiki
Kinyemi Anzi A'bufazira
Kuzonga's Actor
Kuzonga's Amia
Kuzonga's Aurelijus
Shabari's Witch LeCreme by Trick

H0167812002
H07594/2002
T1683812003
T16837/2003
T10725/2002
n0724/2002
H12381/2002
T07362/99
H07589/2002
T07591/2002
H0759212002
T04775/2001

A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A

O
O
O
O
O
1
O
1
O
O

O
O

CaineAbels Red Stanley
Rex Ventors Akeron
Xibridge delle Cime Bianche
Witches t.ecreme's Trick
Kinyeml Anzi A'bhubesi
Kinyeml Anzi A'bhubesi
Kinyemi Anzi A'bhubesi
Aakemba King Astor Gi'Fumo
Rex Ventors Akeron
Rex Ventors Akeron
Rex Ventors Akeron
Witches LeCreme's Trick

2003

Steniinga

H03430/2002

A

O

Uonhunt

2003
2003
2003
2003
2003

Stenanga Shangani O'aqua
Torhusets Sherwood Asta
Hunting Choir's Nolde
Hunting Choir's Flllis
Hazlna's 1st Mhiko

H20021/2002
T07347/2001
H18824/2001
T0643512000
H054711200l

A
A
A
A
A

1
1
O
O

Lionhunt Oayimane Umvuma
Eilack Matola
Caraen Afri Shaman
Ibas Tek Kichwa
Zumeli's Ajabu

NO
BIO
A2/0
A/O

2003

Oashiki Mandinka

T00800/2001

A

O

Djungelkattens

fri

Luangwa

O'aqua

Oayimane

A/ua
BIO
A
B/O
A/O
AlO
NO
frilO
BIO
BIO
BIO
BIO

Umvuma

Neatridges

Nembo

Mor
Maja
Hunting Choir's Issa
Baganda Gesa
Baganda Gesa
Monserrato April
Monserrato April
Evergraces the Golden Queen of Inka
Zumeli's Anzika
Hunting Cholr's Issa
Hunting Choir's Issa
Hunting Choir's Issa
Glåpens Oilly Misty

HD
Alua
AlO
AlO
AlO
All
All
fri

A2J0
NO
AlO
NO
fri

Abombos Aqua

A

Abombos Aqua
Torhusots Emery Imbala
Ajuz
Ajuz
Kijasaman Gukatiwa af Ojungelkatten

A
Cl/0
Bl10
B 110
All

Ikimba Maridhia

B

HD/AD 2003
Kennelnavn
TUASIWA
Kinyemi
Torhuset
Hazina's
Lewanika
RidgeRegals
Copper Queen
HEIDI WIL TMANN NIELSEN
Isiiwane

fødselsdato

far
TUASIWA'S MSI-HUNTER MAJANI
21-02-2003 Chipangali's Kadani
11-04-2003 EILACK MA TOLA
01-06-2003 Gabaza's Cabo
06-06-2003 Witches LeCremes Trick
10116-2003 Dumeta Ma Chiquita
05-08-2003 Rokishoals Cavan the Heartbreaker
06-09-2003 TUASIWA'S MSI-HUNTER MAJANI
19-10-2003 Kinyemi Anzi A'Bhubesi
03-02-2003

mor
antal hvalpe opdrætter
MOHAGETS MANKLARA GAIA
1,1 ERIK, LONE & LISE FRllZBØGER
Kinyemi Anzi A'Fora
5,5 Nada Nikolie & Anders Kjærsgaard
TORHUSETS HUNTER'S MOON MA
6,3 Lone Lorenzen
Kijasaman Gukatiwa
2,2 Lena Carlson og Ebbe Mønsted-Møller
Ikimba Puuma
4,4 Helle Lauridsen
Ye Japha Asali
3,7 Johannes Knigge & Rikke Boelskifte
Copper Queen's Auxesia By YDxa
2,4 Anne Grethe Matthiesen
MA TOPOS AKILA
1,4 HEIDI WIL TMANN NIELSEN
Monserratto April
4,7 Vivian Poulsen

Kuld 2003
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Kandidater til bestyrelsen
Poul H Jensen
Mit navn er Poul H. Jensen ogjeg bor på Tåsinge syd for Fyn.
Jeg har sammen med min kone Netti haft Ridgeback siden 1991 og har siden 1999 været aktiv indenfor udstilling på
internationalt plan samt indenfor avl med min hanhund Buksie.
Flere gange ide seneste år er jeg fra mange sider blevet opfordret til at opstille til valg til bestyrelsen for Rhodesian
Ridgeback Klubben. Derfor, og fordi jeg mener at kunne repræsentere en bred skare af medlemmer, har jeg valgt at
stille mig til rådighed ved valget på Generalforsamlingen 18. april 2004 .
Jeg vil, dersom jeg bliver valgt ind i bestyrelsen, bruge mit mandat til en indsats til fremme af den vedtagne standard for
Rhodesian Ridgeback. Alt for ofte oplever vi, at dommere vælger at lade Ridgebacks vinde, der størrelsesmæssigt
(højde og/eller drøjde) ligger udenfor den standard, som Fcr og dermed DKK og RRK har vedtaget skal gælde for
racen Rhodesian Ridgeback. Dette har en uheldig indflydelse på avlsarbejdet, som er grundlaget for en sund og stabil
race. Denne store opgave, som ikke kun gælder for Ridgebacks, men er et problem for mange andre racer, kan kun
søges løst via et internationalt samarbejde mellem Ridgebackklubber og -dommere.
Derudover vil jeg arbejde for, at vi rar godkendt et sporchampionat for Rhodesian Ridgeback, i lighed med det, man
har ivore nabolande Norge og Sverige. Ridgebacken har en formidabel næse og det er synd, at de, som nyder
sporarbejdet, ikke har mulighed for at få en officiel anerkendelse.
Jeg er parat til at gøre en indsats for racen og for klubben. Hvis du vil give mig muligheden,
generalforsamlingen 18. april 2004, kun der har din stemme gyldighed.

så mød op på

Med venlig RR -hilsen
Poul

Ingen afstemning!
Rikke Boelskifte Knigge trækker sig fra bestyrelsen og Rene Skaarup genopstiller. Der er kun en kandidat (ud over
Rene), og derfor er denne selvskrevet til bestyrelsen. Valg til suppleant foregår ifølge dagsordenen på GF.

Kandidater til Hvalpeanvisningen
Kirsten Hansen
Jeg har været hvalpeanviser
en periode.

siden november 2002, da jeg syntes det er et hyggeligt hverv vil jeg gerne stille op til endnu

Jeg har haft Ridgeback siden 1998, Freja. Vores første år sammen var mere voldsomme end jeg havde forventet, jeg
havde før haft Grand Danois, så det var noget af en omvæltning at få så meget liv i huset, men med intensiv træning og
undervisning af især mig som RR -ejer og snart 6 lærerige år som RR-ejer (hun jo jordens dej liste hund) mener jeg nok
at jeg er rimelig kompetent til at fortælle kommende ejere lidt om racen.
De bedste hilsner
Kirsten Hansen

2.

LOVE FOR RHODESIAN RIDGEBACK KLUBBEN
§ 1 Klubbens navn er RHODESIANRIDGEBACKKLUBBEN(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 DKKog i overensstemmelse med DKK'sformål og internationale forpligtelser at
arbejde for 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 kan på klubbens
generalforsamling 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 måneder har været
medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.
Nye medlemmer regnes for indmeldt pr. indbetalingsdato for 1. kontingent.
Ophør.
Stk. 4 Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, der kan ske med 1 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 hensyn 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
skal være betalt senest den 1. 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 af kalenderåret.
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 af DKK.
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 1 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 1. og 2. suppleant.
Stk. 4 Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgtumus.
Stk. 5 I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig ved, at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde fratrædende
bestyrelsesmedlemmers 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.
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Inden årets udgang bekendtgøres:
navne på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt om de pågældende bestyrelsesmedlemmer er villige til at
modtage genvalg.
I blad 1 bekendtgøres:
- navne på nye kandidater samt et præsentationsindlæg fra kandidaterne.
Stk. 7 Stemmesedler udsendes i blad 1 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.
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.
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 1 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 bestyrelsesmøderne, 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.
§ 9 Bestyrelsen

Regnskab.
§ 10 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse
februar.

med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 1.

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 udsendes følgende materiale til medlemmerne:
Det reviderede regnskab
Stemmesedler
Evt. forslag til generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning
Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetæltere.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfri hed (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 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Afstemning på generalforsamling.
§ 13 Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed. jf. dog stk. 2 samt
skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

§§

18 - 19. Skriftlig afstemning

31
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Stk. 2 Lovændringer kan kun vedtages med majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.
Vedtagesforslaget 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 DKK.
Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær

generalforsamling.

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 33 % af klubbens
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 afholdes
senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Stk. 3 Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.
Stk. 4 Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.
Disciplinærsager.
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 af DKK'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 nødvendig, indstille
til DKK's bestyrelse, at der træffes midlertidig
beslutning om foranstaltning
over for den eller de indklagede i
overensstemmelse med DKK's love § 26.
Stk. 2 Ensådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger· dog højest i 6 måneder.
Urafstemning.
§ 18 Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil,

henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig
urafstemning blandt 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 samme 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 26. April 2003 og vedtaget ved urafstemning den 25. Juli
2003.
Stk. 2 Lovene er godkendt af DKKog træder i kraft den 01. marts 2004.
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Gældende etiske regler
§ 1 En opdrætters målsætning og ansvar er at opdrætte de sundeste og bedste repræsentanter for racen
og have sat sig ind i, hvad det indebærer at have et kuld hvalpe.

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

§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000
skal være lig medA1, A2 eller B1, og efter 01.04.2002 lig med A eller B. Det bør tilstræbes at højst et
af forældredyrene har HD status B. Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AAfri(=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 på kombinationemeAAlOCD status Fri+Fri (=status
O, nul + status O, nul) eller fri+1 (=status O, nul+status1). 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
skal overholdes, herunder, at forældrene skal have opnået mindst 2. præmie på en DKK eller RRK
udstilling.

§ 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 1 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 2
løsningsmuligheder, 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 dermed 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, at 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 opdrætterens ansvar, at stambogen for en hvalp med Sinus indsendes til DKK og påføres
.Avlsforbud". Klubbens avls- og sundhedsudvalg skal informeres herom umiddelbart efter."
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§ 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.
§ 11Alle 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 hvalpens videre pleje og træning.
Opdrætterens ansvar stopper ikke ved overdragelsen af hvalpen, men opdrætteren fortsætter med
at stå til rådighed med vejledning for køberen.
§ 13 RRK's avls- og sundhedsudvalg skal, senest når hvalpekuldet er 10 uger gammelt, orienteres om
kuldet ved indsendelse af skemaet "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 5-års periode.
§ 16Anvendelse 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 2003
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Forslag til afstemning på GF 2004
Forslag 1
Ændringsforslag til § 3 i"Etiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubbens
medlemmer":
Forslagsstiller: Avls- og sundhedsudvalget
Ændring af § 3: Før sidste sætning (der starter .Albuefotograferingen

... "), indskydes:

" HD- og albue-fotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder.
Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af anden årsag skal bedøves,
dette dog aldrig før de fyldte 12 måneder."

Forslag 2
Ændringsforslag til § 4 i"Etiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubbens
medlemmer":
Forslagsstiller: Avls- og sundhedsudvalget
Ændring af § 4: Første punktum ændres, og "eller RRK." erstattes af "anerkendt", således at hele § 4 derefter er som
følger.
"Forældredyrene skal på parringstidspunktet have følgende minimumsaldre:
Hanhunde: 18 måneder. Tæver: 24 måneder. Alle DKK' s avlsrestriktioner skal overholdes,
herunder at forældrene skal have opnået mindst 2. præmie på en DKK -anerkendt udstilling."

Forslag 3
Ændringsforslag til § 5 i"Etiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubbens
medlemmer":
Forslagsstiller: Avls- og sundhedsudvalget
Ændring af § 5: Første punktum uændret, resten ændres som følger:
" En tæve må højst få tre kuld i sin levetid, og sidste kuld må fødes senest i tævens 7. leveår."

Forslag 4
Ændringsforslag til § 13 stk 4 i "Love for Rhodesian Ridgeback Klubben":
Forslagsstillere: Nada Nikolie, Helle Lauritsen, Søren Holmgaard og Marianne Grønn Prior
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"Stk.4 Betalt farniliekontingent giver ret til at afgive i alt 2 stemmer ved enhver af generalforsamlingens afstemninger,
enten ved at 2 fremmødte familiemedlemmer afgiver hver en stemme, eller ved at l fremmødt familiemedlem afgiver 2
stemmer."

Forslag 5
Ændringsforslag

til § 12 punkt 9 i "Love for Rhodesian Ridgeback Klubben":

Forslagsstiller: RRK's bestyrelse
Ændring af § 12punkt 9: "Valg af l hvalpeanviser, 2 revisorer og l revisorsuppleant"
Grund: Valg til hvalpeanviser er ikke blevet indskrevet i lovene tidligere.

Derfor fratræder jeg før GF -

LUFT I SYSTEMET
De sidste mange år har RRK været en stor del af aktiviteterne ivores hjem.
En aktivitet, som vi begge har sat stor pris på - som har givet os mange sjove og gode oplevelser.
For mit vedkommende har det været blad og regionsarbejde, som har fyldt mest, men senest også
bestyrelsesarbejde.
At alt dette skulle vise sig at være uforligneligt med mit arbejdsliv i øvrigt - det havde jeg ikke drømt
om.
Det har været et sammenfald af stort arbejdspres og mange ansvarsopgaver imin lærergerning dette
skoleår, som nu har gjort, at jeg er nødt til at trække mig fra arbejdet i RRK. Jeg har lysten, men ikke
tiden til at gøre det stykke arbejde, somklubben har brug for - og somrnine rnedbestyre1sesmedlemmer
fortjener.
Det seneste års travlhed har nu resulteret i,at jeg af helbredsmæssige årsager er nødt til at trække
mig øjeblikkeligt - jeg havde ellers forventet at kunne forlade bestyrelsen på en mere rolig vis ved
blot ikke at genopstille, men sådan skulle det ikke blive. Jeg tager en pause - har brug for at få luft i
systemet igen - så jeg måske igen med tiden kan bidrage med noget til klubben.
Jeg vil gerne benyttet denne lejlighed til at sige tak for alle de sjove, gode og spændende øjeblikke,
som jeg efterhånden har delt med mange af jer. Det har været en fornøjelse!
De varmeste hilsner
Rikke Knigge
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Referat af bestyrelsesmøde i Rhodesian Ridgeback klubben d. 18.02.2004
Til stede: Nada Nikolic, Rene Skaarup, Marianne Grønn Prior og Camilla Kjærulff Afbud fra: Rikke Boelskifte.
l) Underskrift og godkendelse afsidste bestyrelses referat.
2) Iodkommendeog udgående post
Bestyrelsen har modtaget brev fra et medlem angående §4 i vores etiske regler, som mener at teksten vedrørende præmiering på DKK
godkendt udstilling ikke er korrekt. Bestyrelsen har rettet henvendelse til DKK, idet der er uoverensstemmelse
mellem DKK's
stambogføringsregler som siger at der kræves min. en 2 præmie fra en DKK udstilling og teksten som DKK bruger i forbindelse med
avlsreskriktioner der siger min. en 2 præmie fra en FCr godkendt udstilling. Ifølge telefonsamtale med DKK, er FCI godkendt udstilling
korrek-t, men bestyrelsen ønsker ikke at vurdere om teksten skal ændres, før DKK har rettet deres skriftligt.
Et medlem har rettet henvendelse ang. en parring i udlandet. Medlemmet har en hanhund som endnu ikke er fyldt 24 mdr., på
parringstidspunktet, dvs. ikke opfylder gældende etiske regler for medlemmer afRRK.
Diskussionen har ikke været taget op ibestyrelsen, men kun mellem den nu afgående fonnand og medlemmet. I sit svar til medlemmet har
den nu afgående formand understreget at hun som formand kun kan opfordre medlemmet til at følge klubbens love. Hvis medlemmet skal
have en egentlig dispensation skal dette tages op af hele bestyrelsen, evt. via e-mail hvis tiden er knap.
Klubben har faet en henvendelse fra en opdrætter, der undrer sig over at en anden opdrætter - og medlem af klubben - avler på en tæve
med albuestatus 2. Klubben har rettet henvendelse til denne opdrætter og gjort opmærksom på at det ikke er i overensstemmelse med
klubbens etiske regler.
Klubben har modtaget brev samt opringninger fra et par medlemmer der ikke har modtaget klubbladet, samt nogle der undrede sig over
ikke at være på medlemslisten. Bladene skulle være modtaget nu og en medlemsliste med de udenlandske- samt æresmedlemmer vil være
med i næste blad.
Bestyrelsen har modtaget en e-mai! fra Rirmie I1søe - medlem af Retriverklubbenvoldsomme/aggressive adfærd til DKK udstillingen i Odense.
Vi har faet tilladelse til at trykke hendes mail i næste blad.
Mail fra Helle Lauridsen, som foreslår en titlen" Arets avlstæve/han".
inden nyt pointsystem træder i kraft.

som er meget rystet over et par RR hanners meget

Forslaget vil blive taget op hurtigst muligt efter generalfors. og

3) Generalforsamlingen 2004
Formalia omkring GF ved at være på plads
Opstiller til ledig poster i bestyrelsen: Poul H. Jensen samt Rene Skaarup som genopstiller. Der vil ikke blive valg, idet der er 2 kandidater
til 2 bestyrelsesposter.
Forslag til referent: Jens Hansen.
Forslag til hvalpeanviser: Kirsten Hansen (genopstiller)
Forslag til revisorer: Klaus Lambæk (genopstiller) og Claus Lund.
Rene Skaarup køber vin til afgående best. medlem.

Generalforsamlingen afholdes i:
Regnbuens Selskabslokaler
Christiansvej 2
2600 Glostrup
Vedr. forespørgsel på fælleskørsel fra Jyllandssiden med bus; Marianne har undersøgt hvad det ville koste. Pris for lille bus: ca.375 kr. pr.
person (min. 10 pers.). Dette kan gøres billiger ved privat samkørsel, hvorfor bestyrelsen opfordre medlemmerne til dette.
4) Blad
Der var mange småfejl fra trykkeriets side idet sidste blad. Marianne tager kontakt til trykkeriet
vedr. ønske om prøvetryk.
Medlemmer der har haft annonce i ju!ebladet med julehilsen (og som har betalt for dette!) får refunderet 50 % af prisen, da ikke alle
medlemmer modtog bladet inden nytår.
Der er ingen der har deltaget i bladets julekonkurrence

- hvorfor der ingen vinder er.
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Forslag til de kommende blade:
Hvert blad skal bl.a. omhandle forskellige temaer, som medlemmerne kan indsende indlæg, artikler mm. ind om.
Blad!:
Indkaldelse til GF inkl. klubben love og etiske regler
opfordring til HD ogAA fotografering.
Regler for optagelse på hvalpelisten.
Tilføjelser til medlemslisten (æresmedl. og udenlandske medl).
Tema til blad 2
Boganmeldelser.
rrm

5) Rapport fra udvalg.
Avls- og sundhedsudv.: Marianne har talt med dyrlæge fra DKK vedr. klubbens HD- og AA index, samt minimunsalderne for avl.
Udvalget ønsker møde med en dyrlæge fra DKK ang. dette.
Udvalget har lavet en artikel til klubbladet samt stillet et forslag til GF ang.ovenst.
Udvalget vil udvide/tilføje information om HD ogAA til klubbens pjece "støt din specialklub", som, DKK lægger i stambøgerne for os.
Udvalget vil søge information hos forskellige dyrlæger ang. vaccinationer til hvalpe - problematikken handler om, at nogle dyrlæger
mener at hvalpen skal vacc. som 8 uger og andre mener at de skal være 12 uger. Herefter må de etiske regler evt. revideres på dette område.
Udstillingsudvalget:
Dommer til RR-dagen bliver Lis Megginson. En tysk RR-klub vil gerne bruge Megginson i den efterløbende weekend, hvorfor klubberne
deler nogle af de økonomiske udgifter. Afventer også svar fra DKK om de også vil dele dommeren og bruge hende i Ålborg i weekenden
14-15 august.
Der mangler stadig lydighedsdommer samt uoff.dommer til RR-dagen.
Der vil blive en RR udstilling i Århus i oktober måned.
Der udformes snarest en checkliste til udstillinger.
Der laves annonce til Norsk og Svensk RR-klubbers blad I for vores rr-dag.
Der bliver ringtræning med Mette sammen med Bearded Collie klubben. Træningen starter sidst i april og sandsynligvis ved Mosede Fort
som vi havde sidste sommer. Vi mødes ca. 6-8 gange og det koster 20 kr. pr. gang. Desuden arbejdes der på en træningsweekend med
svenske Anneli, men det kræves et min. antal hunde for det kan løbe rundt. Mere info på webben og mailinglisten.
En dommer har udbedt sig en dommerkontrakt,

som Nada har udført efter en model fra en anden hundeklub.

Der arbejdes på nyt pointsystem pr. d. O1.06.2004 idet der er nogle uoverensstemmelse.
Poul Jensen har lavet et forslag om at have FCI standarden liggende på dommerbordet ved RRK udstillinger. Han har foreløbig kopieret
den danske og engelske udgave, samt brugt nogle illustrationer fra "The parent clubs" håndbog. Camilla checker for trykfejl inden næste
udstilling
og kontakter eventuelt Poul.
Brugshundeudvalget:
Der mangler medlemmer i dette udvalg, hvorfor Nada vil spørge Jette Rye om hun kunne være interesseret i at være med.
Jette Rye starter træning for nybegynder/lettere

øvede d. 20 marts.

Medlemmer opfordres til at indsende div. resultater fra lydighedspr. sporpr. mm
Bestyrelsen vil i det næste år arbejde videre med ideen om at have et klub spor- og lydighedschampionat.
Bladudvalget:
Diskussion om bladets layout, der var bl.a. noget spildplads i sidste blad.
Nada vil gerne læse korrektur på bladene inden udgivelse.
Regnskab:
Regnskabet er modtaget af klubbens revisorer for sent i år, i forhold til lovene. Dette er pga. for sene indbetalinger fra f.eks. udstillinger,
medlemsgebyr samt div. mellemregnskaber der ikke er betalt i tide. Det er i øvrigt et stort problem, at der ikke bliver betalt for udstillingerne
når man tilmelder sin hund. Det giver et stort arbejde for kassereren både før og under udstillingerne.
Prisen for at sende medlemsbladene ud stiger så meget, at det ikke kan balancere hvis klubben ikke selv begynder at sætte navne på og
frankere bladene. Rene vil derfor undersøge hvad det koster at leje/købe en frankeringsmaskine samt hvad en dymo-label printer koster.
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7. Hanhunderegister.
Dette virker som en god ide. Registret skal ligge på klubbens hjemmeside. Det vil koste 100 kr.
(som et engangsbeløb) at blive optaget på dette hanhunderegister.
8.Webben.
Der er behov for nyt webstedJudbyder, Helle vil sørge for dette.
Webben trænger ligeledes til et nyt look - Helle tager sig også af dette.
Helle har undersøgt muligheden for online tilmeldingerlbetalingssystem til klubben. Det virker som en god ide, men bestyrelsen undersøger
først om det vil give kassereren mere arbejde.
9. Medlemspolitik.
Ikke gennemgået punktet.
10. Klub- spor og brugs championat.
Et medlem har stillet et forslag om spor- og brugschampionat.
Bestyrelsen stiller sig positivt over for medlemmets forslag og har derfor bedt Brugshundeudvalget
der skal stilles. DKK har desuden sagt at de vil kigge på eventuelle forslag fra RRK.

om at kigger nærmere på hvilke krav

11. Urafstemning 2003
7 stemmer for forslaget, ingen imod og ingen blanke. DKK informeres og vi afventer
nu godkendelse fra dem
12.Evt.
Bestyrelsen gør sig tanker om ønsker til poster/udvalg til efter generalforsamlingen.
Boden: Der arbejdes på at finde et klubmedlem som kunne være interesseret i at overtage boden. Gerne et medlem som kommer på
klubudstillinger og som kan have boden med.
Der skal i øvrigt laves lister over hvor klubbens forskellige ejendele befinder sig.
Klubben mangler stadig LP springbrættet. Marianne kontakter pågældende person som ligger inde med dette.
Bestyrelsen er positivt overrasket over at læse om vores race i sidste nummer af "Hunden". Dog er der utilfredshed med og undren over
at klubben ikke er blevet kontaktet afWiegaarden, når det annonceres som et raceportræt på forsiden. Camilla kontakter DKK ang. dette,
for at høre hvordan det kan være at en specialklub ikke høres før en sådan artikel bringes i bladet.
Rene har tjekket op på klubbens forskellige forsikringer, som alle er iorden.
Næste møde forventes afholdt medio maj.

'I

Kun de aUerbedste hanner bør bruges i avl
af Helle Lauridsen

Den eneste grund man bør avle på sin hanhund er for at forbedre arven. En tæve ejer kan vælge frit i hele verden, så hvad har DIN
hanhund at tilbyde?
•
Er din hanhund blevet udstillet og bedømt af flere forskellige dommere og har du dermed et godt objektivt overblik over hans
\11,
styrker og svagheder?
t~ • Er hans HD og Albue resultater AIB og O?
" •
Er hans temperament godt?
Hvis du kan svare ja til dette og du er en af de få der har en usædvanlig god hund er du parat til arbejdet med at have en avlshan?
Parring sker ikke altid 1-2-3, er du parat til at tage flere dage fri fra arbejde for at lade din hanhund parre en tæve?
Er du parat til søvnløse nætter hvis tæven er i nærheden af din hanhund og han er syg af kærlighed?
Ved du at enkelte tæver ikke VIL parres og kan finde på at overfalde hannen?
Kan du bedømme en tæves fem generationers stamtavle og se om den passer med din hanhunds? (husk det er DIG der kan sige ja og
nej til en parring - du har et stort ansvar for racen og det er DIN hanhunds navn og omdømme som det går udover hvis hvalpene ikke
lever op til forventningerne)
Er du kvalificeret til at hjælpe en tæve ejer der venter sit første kuld med råd om fødsel og pleje af hvalpene samt valg af de rigtige
familier til hvalpene?
Har du nogensinde været med til en parring eller I det hele taget set en og ved du hvad du måske skal hjælpe med? Det er ikke altid nok
at sætte to hunde sammen i haven.
Er du forberedt på at din han måske vil ændre væsen når han først er blevet brugt i avl, at han måske herefter kun vil tænke på en ting?
Som du kan se er det ikke let. TÆNK OVER DET OG TAG ANSVAR!
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EN AKTIV HUND·
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Regions arrangementer • ØST
Mailingliste for region 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 stranden næste søndag k1.12- eller hvad der ellers kunne tænkes af
gode ideer.

Lurecou rsing.
Region 0sts coursing-maskine står opstaldet hos Sonja,
så hvis der er interesse for lidt coursing, så kontakt:
Sonja Olsen: 43 626052 - eller Johannes Knigge: 3649
3121
Regions kontakter:

Sonja Olsen: 43 62 60 52

Regions arrangementer - VEST
Lurecoursing.
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
24mån.
Kontakt: Marianne Grønn Prior
på tlf.: 75287928

Regions kontakter:
Helle Lauridsen: 86 2440 69

Træning for begyndere/Jet øvede
Træning 5 lørdage kJ. 12.30-13.45
Start: Lørdag 20. marts 2004
Sidste træningsdag: Lørdag 17. april2004Sted: Hyrdehøj i Roskilde - ved
Atletikstadion (kørselsvejledning fremsendes)
Pris: 315 kr., som betales l. gang. Tilmeld på
Vi arbejder med de elementære ting, der skal fungere, når alle skal trives med
hverdagen i en .Jiundefamilie'': Hunden skal komme, når man kalder - den skal gå
pænt i line - den skal ikke hoppe op affamiliemedlemmer eller gæster og den skal
kunne være rolig "på kommando".
Herudover arbejder vi med kontakt- og samarbejdsøvelser. sit-stå-dæk, søge-/
sporøvelser, apport samt problemløsning. Vi vil øge kravene til de øvede hunde, så
de efterhånden vil kunne udføre øvelserne på konkurrenceniveau.
Den praktiske træning vil blive suppleret med teori omkring indlæringsprincipper,
positivt lederskab og motivationlbelønning.
Hilsen Jette Rye

UDSTILLINGSKALENDER
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Hvalpeanviseren
infonnerer

'KK informerer

HVALPEANVISERlPuppy

confaet person:

Kirsten Hansen
Vojensvej 50
2610 Rødovre, tlf 3641 44 90
email: ekmann@jubiimail.dk
Kirsten giver oplysninger om nuværende og planlagte hvalpekuld,
mens Lena Carlson tager sig af eventuelle omplacerings hunde
Call or mai! for information about current and planned litters.
Kuldene på RRK's hvalpeliste skal være avlet iflg RRK's etiske regler
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Hvalpemotivation
i Midtjylland
Dansk Gravhundeklub
tilbyder hvalpemotivation
til FDA's medlemmer
Kurset forgår i Hårup
ved
Silkeborg,
og
varetages af en uddannet
lnstruktør.
Startdato 29 april. Pris
250 kr. for kursusforløbet
For yderligere information
kontakt.
Niels
Winther
på
dgk@fda-jagthunde.dk
40290776 eller
Mette
Bolbjerg
tlf.
86933011

PM: O

Mentalbeskrivelse
af unghunde
(se beskrivelse andet sted ibladet) foretages i Dianalund
d. 8. maj og i Arhus d. 9.maj - starttidspunkt kl. 9.00- pris
200,- kr.
- Tilmelding (hundens + ejers navn, hundens fødselsdag,
reg.nr., adresse på ejer) skal sendes til Helle Lauridsen email: Helle@kibutata.dk/tlf. 86244069
Der er 8 pladser i hver landsdel og hunde mellem ca. 18
mdr. og 2,5 år har fortrinsret. OBS - Hunde kan blive
mental beskrevet fra de er 10 mdr. gamle. Men ved sidste
mentaltest kommenterede beskriverne at de helt unge hunde
var meget svære at beskrive, da vi har en race der modnes
meget langsomt. Alle test resultater registreres, men kun
resultater fra hunde i alderen 10 til 24 mdr. indgår i
beregninger af diverse statistikker for den pågældende race.
Se http://www.ridgebackklub.dk for yderligere oplysninger.

Velkommen til FDA 's
nye hjemmeside
Kig ind på:
www.fda-jagthunde.dk
Her er der mulighed for at
læse om FDA men også
tilmelde sig til arrangementer
online - og få online reminder
om
kommende
arrangementer.
Der er et stort billede galleri
fra både udstillinger og andre
arrangementer.
Så kig ind og se hvad FDA
netop kan tilbyde til dig og
vores klub.

Tilmelding 10r danske medlemmer, samt ottentliggøralu

i RR-bladet

Opdrætterdata

ITlf:

Træffes bedst kl.:

Dato for planlagt parring I hvalpekuld
Perring den:
Hvalpe \.'ant:es den:

f!

I

Hundans na VIl:

Adresse:
~tnr/By

I_~
__:

r_::n= g_I_'

Op:lrætterens navn:
Eventuelt lænnelmærke:

I
I

TDrneJdlngs1Jlaaket
Denne blanket anvendes kun ved udstillinger arrangeret af
Rhodesian'
baclt l b

Rhodesian Ridgeback Klubben

Fø:lta hvalpe den:
Antal hanrer:

Antal tæ var:

~:

RegJU::

~b:

Køn.:

!Far:

KagJU::

~

.RegJU::

pp.mett&:

Farv<:!:

_F2dt_de_lL

....II_HD_-_IeS_t_Uta._t_:

I

Albæ-:æstlltat:

TIJmeldes J:
Babyklasse (3-61ndr)
Hvalpeklasse (6-91ndr)
Unghundeldasse (9-18 mdr)
Mellemldasse (15-24mdr)
Åren Idas se (over 15 mdr)

:t>..1J IS ra vn o gavt . titler:

F2dtdelL

HlJsI( at l'felde 'til hval~
inden d.l. i hver r&sned
ef~r Wdslen., hvis mm s1adi,g 0lISJær a-t~ ~ listen.
Opt.aga læ ~ hva.JpelisæJ'l llOS12r500 III"in.cl. optagelse
~ hva.Jpe1is:te-anJ'L01I.Oen. i 'bl;dat og evt. op~eJ.sa af.
\\tabside (rred fcæs øffc~ll.re samtde:æsdoQ). De"tt!
dæJ[)rer 3 ndr, ~ hvalpeli~n., ~
lII"SO.- pr.
~.
(Priserne sltyldes øgeie ordlOStn.i.n.ger 'til
porto, tf. txylmi.Jl.gøf ~le
mm.)

Alle~oggeby:ær

æJLdestil)~en,.
der W
~
fo:rat sende til. Jm.lpe-

anvær og I ak ææJær.
Nye sl~

~ 1IælBSæM

el»r hvalx.eanviser

Jeg be]~fter herved a.tj~g følger R l-ode si an ~
ba.ckKlubb~nDaJ'Il"t\aI)[S
Etis.Jre :ægler fo:ravl og ~t
a,f ~s:ian
Ridgabæk.
Dato:
Urdersltrift:

UdstJDJngsgebyrel':
Baby og hval peklas s e
Senior og veteranklasse
Parklasse
øvrige Idasser

Championldasse

~

seniorldasse (7-10 år)
'kt.eranldasse (over 10 3.r)
Parklasse
'kd~tilAvlslopdr~J~Jtontald verlligst Hella lAuxidssn- se
infOsidanfot taW'CIlUlf. og adresse.

175.00 la.
~+~j.-.)
275,00 la.
125.00 la.
l. hund
275.00 la.
2. hund m. samme ejer
245 .00 la.
3. hundrn. samme ejer
205.00 la.

~.t$I~ .••••.•
,.M"$Ii.....l"~i)w, ~I••

Tilmelding og betaling til Iduboens fermand

Giro 16 84 98 47
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Vejledning for Rhodesian Ridgeback Klubbens Hvalpeanvisning.
A. For optagelse på Rhodesian Ridgeback Klubbens hvalpeliste skal Vejledningfor Rhodesian Ridgeback
Klubbens Hvalpeanvisning følges. Opdrætteren skal være bosiddende i Danmark og opdrætte under Dansk Kennel
Klub. Opdrætteren skal have været medlem afRRK min. 6 måneder for at kunne optage kuld på hvalpelisten. Bruges
udenlandsk hanhund, skal hanhunden forhåndsgodkendes afDKK. En kopi af denne forhåndsgodkendelse
fra DKK,
skal vedlægges sammen med tilmeldingsblanketten til hvalpelisten.
B. Optagelse på klubbens hvalpeliste, koster 500,- kr. per kuld for de første 3 mdr. - herefter koster det 50,- kr. pr.
påbegyndt måned. Man henvender sig, når man har - eller planlægger - hvalpe. Går tæven tom, optages næste kuld fra
opdrætteren gratis.
C. TIlmeldingsblanket til hvalpelisten og gebyr sendes til klubbens kasserer, der sender skemaet til hvalpeanviseren,
den bladansvarlige og web-redaktøren.
D. Hvad får man f'ar de 500,- kr. ? Det planlagte kuldIhvalpene noteres på hvalpelisten, som kommer i Ridgebacken
og på klubbens hjemmeside samt - hvis det ønskes en optagelse af webside (med fotos af forældre samt deres data).
E. Hvalpeanviseren
sender Skal det være en ridgeback?, Støt din race, Etisk Vejledning, Kennelbrochure (1 A4
side) samt en hvalpeliste til interesserede hvalpekøbere.
F.
Rhodesian Ridgeback Klubbens Avls- og sundhedsudvalg skal, seneste når hvalpekuldet er 10 uger gammelt,
orienteres om kuldet ved indsendelse af skemaet Information om Hvalpekuld, der fremsendes til klubbens
hvalpeanviser ved anmodning om optagelse på klubbens hvalpeliste, eller ved henvendelse i øvrigt. Desuden skal
hvalpekøberens navne og adresser oplyses, såfremt de indvilliger heri. Der forventes, at opdrætteren melder fra hos
hvalpeanviseren, når hvalpene er solgt.
G
Al assistance og rådgivning vedrørende omplaceringshunde betragtes som redningsarbejde, og koster 500,- kr.
Personer/familier, der er interesseret i en omplaceringshund, skal kontakte omplaceringskoordinatoren,
som skriver dem
på en venteliste. Dersom der kommer en omplaceringshund, kontakter omplaceringskoordinatoren
personerne på
omtalte liste.
H. Personer, der skal varetage hvalpeanvisningen, vælges af medlemmerne på generalforsamlingen for en l-årig
periode. Kandidaturen skal offentliggøres i blad 1. Man må ikke være medlem afklubbens bestyrelse eller aktiv
opdrætter. H vis der ingen kandidater er, eller hvalpeanviseren trækker sig midt i en periode, vælger bestyrelsen en
hvalpeanviser, der fungerer til næste generalforsamling.
Februar 2004.

Kinyemi
Nada Nikolie & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 København S.
TlfJFax. 32 55 60 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: 3649 3121
Mobil: 26 223127/26188639
E-mail: RR@Ridgeback.dk
Webside: http://www.ridgeback.dk
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Hazina's
Ebbe M. Møller & Lena Carlson
Egebjergvej 47
DK-4571 Grevinge
Tlf: 5966 0566
Mobil: 40 975571
E-mail: n@hazinas.dk
Webside: http://www.hazinas.dk

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 kennel/ogo. 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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