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Betaling af annonce på giro 7 36 04 44.
Ønskes faktura
kasserer Rene
Ved spørgsmål
bladansvarlige

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:

Infoside
RRK's bestyrelse

Materiale indsendes til:
Marianne Grønn Prior
Lydumvej 20
6830 Nørre Nebel
tlf: 75287929
Mobil:51 22 86 O l
E-mail: pedeogkragen@mail.tele.dk

Annoncepriser

275,- dkr.
325,-dkr.

PR- og bladansvarlig
Marianne Grønn Prior
Lyd umvej20
6830 Nørre Nebel
tlf: 75287928/51
228601
E-mail: pedeogkragen@mail.tele.dk
Sekretær
Poul H. Jensen
Vindebyørevej 5
5700 Svendborg
Tlf: 62226233/28686233
e-mail:buksie@get2net.dk

Hvalpeanvisning
Kontingent

indbetales

på: Giro 7 36 04 44

For at bevare stemmeretten
på Generalforsamlingen
skal kontingentet være indbetalt senest
den 1/3 samme år,

Udvalg under RRK - kontaktperson
yderligere

henviser

Blad og PR udvalg: Marianne Grønn Prior - 75 28 79 28
Avls- og Sundhedsudvalg: Poul H. Jensen - 62226233,
frivillige medlemmer: Helle Lauridsen og SørenHolmgaard
Brugshundeudvalg:
Marianne Grønn Prior - 75287928, Frivillige
medlemmer: Lene Tomkjær, Sonja Olsen og Jette Rye
Udstillingsudvalg:
Camilla Kjærulff - 56 14 1090
Nada Nikolie - 32 55 60 26
Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem
medlemmer fra klubben.

Regioner i RRK- aktiviteter

samt frivillige

for medlemmer

Vest: Helle Lauridsen, tlf: 86244069
øst: Sonja Olsen tlf:: 43 62 60 52
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og omplacering

Hvalpe:
Kirsten Hansen
Vojensvej 50
2610 Rødovre
Tlf:36414490
E-maiil:
ekmann@jubiimail.dk

Omplacering:
Lena Carlson
Fuglesangsvej 27 i, 3460
Birkerød, telefon
4581 1040/40975571
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
Forside: Dashiki Mandinka
Klaus Lambæk

og Zumeli's

Chclewa ejet af

Bagside: Hvalpetræf, foto Lena Carlson

(Århus)

Deadline Blad 3 2004: 15. august
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Infosiden
Formandens klumme
Mentalbeskrivelse af RR
En dejlig dag ved Fussingø
Tilskudspræparat til hunde
Hvorfor en Ridgeback?
Ridgeback weekend
Tilmelding til RR dag
På væddeløbsbanen
Arethund
Schweiss dag v/Fussingø
Hunde lyver aldrig om kærlighed
Boganmeldelse
En stærk hund
Bestyrelsen informerer
Hvalpeanvisning og omplacering
Regions arrangementer
Kennelsiden
Bagsidehunden

Bladansvarliges klumme:
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s.3
s.4
s.6

Så blev det sommer! Folk og fæ ligger flade i varmen (som
forhåbentlig stadig er til stede ved bladets udgivelse), og den årlige
ferie nærmer sig.

s. 7
s.8
s.10
s.11
s.12
s.13
s.16
s.17
s.18
s.19
s.20
s.25
s.26
s.27
s.28

Årets pokaler
Var du den stolte vinder af en pokal sidste år på
Ridgeback-dagen, så er det ved at være tid
hvor de skal afleveres igen. Pokaler afleveres til
Nada Nikolie (adresse og nummer på
infosiden).

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Medlemmerne mødte
talrigt op, og vi havde nogle gode diskussioner (se referat andet steds
i bladet). Bestyrelsen er mere eller mindre den samme dog med en
enkelt udskiftning.
Ved vort konstituerede møde umiddelbart efter generalforsamlingen
fordelte vi posterne således:
Formand: Nada Nikolie
Næstformand: Camilla Kjærulff
Kasserer: Rene Skaarup
PR- og bladansvarlig: Marianne Grønn Prior
Sekretær: Poul H. Jensen
Den årligt tilbagevendende Ridgebackdag rykker nærmere og vil i år
strække sig over en hel weekend. Selve udstillingen foregår om
lørdagen, og om aftenen vil der være middag og dans. Søndag er
mere brugs orienteret med lydigheds prøver, spor og lurecoursing.
Vi fra "Ridgeback-weekend-komiteen"
knokler på livet løs for at
arrangerer og planlægge, og vi glæder os meget til at se jer alle
sammen. MEEEEEEEEEN vi har brug for hjælp både lørdag og
søndag. Derfor - ring eller mai I til undertegnede (nummer og adresse
på infosiden) - kan du hjælpe bare et par timer vil det også være
super.
På glad gensyn - om ikke før så til Ridgeback-weekenden.
Marianne

HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
Vihar desperat brug for hjælpere til Ridgebackweekenden til at stå i pølsevogn, uddele
udstillingsnumre, sælge drikkevarer mm.
DERFOR: Ring! Skriv til Marianne på 752879281
5122860 l 1pedeogkragen@mail.tele.dk

Juleudstilling d.lørdag d. 11deæmber
k111.00 i St. Merløse Fritidscenter
Dommer Jesper Pedersen, OK. Efter
udstillingen vil der være julefrokost.
Mere information i blad 3, samt på
klubbens hjemmeside.

P.S. Har du skrevet til mig uden at få svar - eller endnu værre hvis
noget, du har sendt, ikke er kommet i bladet, så skyldes det, at jeg har
haft mail problemer i stor stil. .. prøv igenl!'

Udenlandske medlemmer
•
Margareta Lantz, Stenanga sandback 8:8, S 27591 Sjobo, Sverige
•
Jurgen Weinmann, Am Kanal 173, 0-49767 Twist, Tyskland
•
John-Svige Berg, Ullerveien 29, N 3300 Hokksund, Norge
•
Elisabeth Roos, Bronnestad 180, S-23199 Klagstorp, Sverige
•
Søren Holmsgaard, Sodra Sundsvågen 188, S-61 074 Sunds, Sverige
•
Monika Pehr, Pforringer Str. 15,0-85104 Pforring/Ettling, Tyskland
•
Monika Chamer-Haar, Sonnerhaide 45,0-72138 Kirchentellinsfurt,
Tyskland
•
Silvia & Holger Oilk, Ofeld 13,0-24214 Gettorf, Tyskland

Tema i dette blad skulle have været avl og sundhed. Vi har desværre ikke modtaget særlig mange indlæg i
den retning, så derfor forlænges emnet til næste blad ...
Altså - Tema i næste blad er igen Avl og sundhed - alle opfordres til at komme med input..
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Dianalund 8. maj 2004 - mentalbeskrivelse (UMT) af RR
Vi kørte fra Nordsjælland ved halv 1Q-tiden om morgenen, smuttede forbi en favorit hundetilbehørsforretning på
midtsjælland og fandt så ud af, at UMT-Iokaliteten var blevet usynlig siden sidste år!! Efter 1 times søgen i
området, Kraks kort navigation og lidt held på det rigtige tidspunkt nåede vi frem præcis, som det var Sandys
tur. DKK folkenes frokost var imidlertid blevet forsinket, og vi skulle først "på" en halv times tid senere.
Jeg var meget spændt på at se Sandys reaktioner. Sandyer 24 måneder, og vi overtog hende for godt 4
måneder siden. Hun er en meget kærlig tæve, som elsker sin kuld bror, vores hanhund, mere end noget andet.
Vi har gennemgået de "sædvanlige" genplaceringhund syndromer med Sandy, som i bund og grund er en nem
hund at have med at gøre. Hun er altid at find i nærheden af sin bror, og således ville denne mentaltest hjælpe
mig til, at finde ud af hvordan Sandy reagere uden sin bror i de forskellige situationer. Specielt var jeg
interesseret i at se hendes reaktion, når hun blev truet og bange, idet hun lige efter genplaceringen bestemt
ikke have lyst til at acceptere besøgende og stadig udviser nogen usikkerhed i forskellige situationer. Sandy
skal ikke avles på, og min primære interesse mht. mentalbeskrivelse er at identificere Sandys stærke og
mindre stærke mentale sider. Det er ikke så vigtigt, om hun ligger tæt op ad RR ønskeprofilen.
Som et par RR ejere ganske fornuftigt forespurgte: "I betragtning af Sandys fortid, er det så klogt at udsætte
hende for momenterne under mental beskrivelsen?" Lige præcis dette havde jeg overvejet og var kommet frem
til følgende:
1. Jeg er bekendt med mental beskrivelsen fra sidste år hvor min hanhund deltog, og jeg er overbevidst
om at DKKs testhold har kendskab og erfaring nok til at stoppe testen, hvis hunden bliver for bange
eller aggressiv. Desuden har jeg heller ikke nogen problemer med at stoppe, hvis jeg føler, at min hund
er i en mental pine.
2. Jeg mener, at det er langt bedre at udsætte Sandy for ekstreme situationer under kontrollerede forhold
frem for "til daglig". Derved lærer jeg en masse om min hund. Jeg har trods alt kun kendt hende i godt 4
måneder, og i denne tid har jeg naturligvis "beskyttet" hende for at give hende ro og for at få hende til at
føle sig mere sikker på sine omgivelser. Ved at deltage i UMT med Sandy vil jeg være meget bedre
rustet til at klare eller afværge en ekstrem situation i fremtiden idet jeg kan genkende hendes reaktioner.
3. Ekstreme situationer for hunde kan forekomme hver dag selv under beskyttede forhold. F.eks. bygger
naboen et nyt hus, og der kan pludselig opstå brag fra den anden side af hegnet. Eller en ven, uvidende
om Vovsen, kommer uanmeldt gennem havelågen med regnslag på og stramt lukket hætte,
foroverbøjet grundet regnen. Dette er ikke kontrollerede forhold, og vennen har ingen forudsætning for
at vide, hvordan han skal reagere, hvis Sandy udviser aggression. Min konklusion er klar! Jeg vil vide,
hvordan min hund reagerer, og helst under forhold jeg kender og med folk, som ved, hvad de foretager
sig.
4. Selvfølgelig er det også sjovt at finde ud af, hvordan min RR matcher med standardprofilen. Jeg håber,
at alle beskrivelser er medvirkende til at tilpasse RR profilen eller til at opfordre opdrætterne til at
genoverveje profilen af de RR, der bruges til avl, hvis det viser sig, at et flertal af de testede hunde
ligger udenfor den ønskede standard. Men det er en anden snak, som ikke skal foregå her.
Så var det vores tur og jeg kommer ind på baneområdet med min Sandy i en venligst udlånt 2m line (min egen
havde jeg ladet ligge derhjemme!).
Første halvdel af øvelserne foregik med en glad Sandy. Det var en (for os glædelig) overraskelse at se Sandy
selv tage kontakt til fremmede og ligeledes at se, hvor glad hun var for at lege med os. Ingen tegn på en trykket
hund der. Måske udviste hun ikke den ønskede reserverede RR-profil, men hun var dog ikke så overvældende
menneskeglad som sin kuldbror. Jagt er Sandys store interesse, så hun var lykkelig, da hun fik chancen for at
vise sin jagtglæde og sit talent.
Herefter fulgte 3 minutters utrolig kedelige uvirksomhed. Det klarede Sandy langt bedre end jeg som fik et
"sovende" ben.
Nu var det tid til "overraskelserne". Da kedeldragten fløj op fra græsset, løb Sandy til Nordsjælland i tankerne.
Ikke så underligt da hun er stadig lidt usikker på almindelig gåtur, hvis brormand ikke er med. Hun viste sin
angst med vrede, men hun gik ikke til angreb. Til gengæld ville hun heller ikke nær den dumme ting, før mor
havde dræbt den, og den var lagt ned. "Nu havde vi det lige så sjovt, mor, og så blev jeg pludselig gjort bange,
øv". Indtrykket blev siddende (gik buer udenom kedeldragten), men på 3. turen forbi klædestykket, gik Sandy
lige forbi, og så blot til siden. Heraf har jeg lært, at Sandy godt kan afreagere, men hun skal have tid til at
komme sig over chokket.
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Jeg troede Sandy ville blive bange for den "farlige" lyd, når en kæde bliver trukket over en bølgemetalplade,
men hun reagere som en rigtig overlevelseshund ved at foretage en undvigelsesmanøvre og samtidig holde
øjnene på det faretruende objekt (hun havde allerede lært fra sidste øvelse). Da jeg begyndte en intelligent
samtale med blikpladen, kom Sandy selv hen for at undersøge fareobjektet, som hun nu ved slet ikke er farlig
og på hvilken, hun allerede har afreageret.
Men nu var Sandy på dupperne, for hun havde fundet ud af, at her på stedet foregik der underlige ting, som
mor ikke klarede for hende, og hun holdt således godt øje med de nærmeste omgivelser. Derfor fik Sandy øje
på det ene spøgelse allerede inden, vi kom frem til momentets startpunkt! Hold da helt op hvor blev hun gal, og
hvor kan hun give lyd fra sig (den vrede lyd har vi ikke hørt siden hendes ankomst i januar). Hun var i snor på
dette tidspunkt, og jeg vil aldrig finde ud af, om hun ville være gået til angreb uden snorens begrænsning. Da
hun havde vænnet sig til truslerne (spøgelserne), tog jeg, på testlederens instruktion, snoren af hende,
hvorefter Sandy holdt sig på sikker afstand men uden flugttendenser. Jeg gik halvt frem mod det første
spøgelse, og Sandy blev vred igen: "Hvorfor er mor så dum, at hun selv gå imod farezonen?" Sandy holdt
effektiv vagt ... fra 5 meters afstand. Først da spøgeisets hoved er fjernet, kan spøgelsespersonen selv lokke
Sandy frem for at hilse, men denne hilsen var med en "kort for hovedet og ret irriteret" Sandy. Rigtig tæve!
Til slut blev der skudt med løst krudt (pas på: man bliver midlertidig døv som passiv deltager, hvis man står for
tæt på "skytten"). Jeg legede trækkeleg med Sandy, og jeg kunne mærke, at hun var begyndt at tro på, at dette
egentlig var sjovt. Der lød et skud, og Sandy var atter på vagt ("underligt sted dette her"). Jeg legede videre
som om ingenting var sket. Sandy legede videre, men vagtinstinktet var vækket, og hun legede ikke med
samme intensitet som før skuddet. Jeg tog Sandy i snor. Dette beroligede hende tilsyneladende, for hun
reagerede overhovedet ikke på de næste 2 skud.
Dagens oplevelser efterlader mig med det indtryk, at Sandy ikke så meget er en usikker hund, men mere en
forsigtig hund. Hun lader også til at have en god portion tillid til mig som hendes hundefører og beskytter. Jeg
har fuld tiltro til Sandys vagtinstinkter, og jeg har endda lært at kende forskel på intensiteten af hendes
"lydadvarsler". Hendes jagtinstinkt udnytter vi til væddeløb, lurecoursing og på stranden (for der er rigeligt med
mager II)
...
o

Vi havde en god eftermiddag i samvær med andre RR ejere og deres hunde, som vi selvfølgelig observerede
mens de gennemgik de samme øvelser. Det er jo mægtigt interessant at se, hvor forskellige hundene
reagerer. Får en til at tænke på, hvordan man egentlig har formået at sætte en RR profil sammen
ønsketænkning?

CainAbels Red Tiger Woods, ejet af
Heidi Kristiansen

Rex Ventors Gabon, ejet afNada Nikolie & Jette Rye
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En dejlig dag ved Fussingø
Schweiss dagen søndag d. 25. april blev noget af et tilløbsstykke .., Intet mindre end 30 personer og 24
hunde valgte at bruge en dag i sporets tegn.
Vi fra FDA (Villy Kristensen fra Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubben, Ellen Sylvesta Jensen fra Basset
Klubben og Marianne Grønn Prior fra Rhodesian Ridgeback Klubben) var MEGETovervældede over og glade
for den massive tilslutning. Vi havde ikke regnet med en sådan opbakning og kan med sikkerhed sige, at
det ikke bliver sidste gang, vi laver sådan et arrangement!!
Dagen begyndte med morgenmad og lærerig teori fremført af Mikael Ramlau fra Bassetklubben. Teorien
omfattede alt lige fra udstyr og teknik til hundepsykologi og - håndtering. Alt sammen leveret med rette
dosis selvironi, humor og alvor. Efter teorien blev deltagerne inddelt i hold og kørte en tur i skoven for at
lægge spor.
Deltagerne lagde selv spor ud efter vejledning fra de tre instruktører Mikael Ramlau fra Basset Klubben,
Helle Lauridsen fra Rhodesian Ridgeback Klubben og Jens Skoubo fra Dansk Gravhundeklub, samt aspirant
Thomas Brøgger, fra Toller klubben. Herefter tog alle tilbage for at spise den medbragte frokost.
Om eftermiddagen gik turen tilbage til de udlagte spor, og næserne blev prøvet af. Der var både
nybegyndere og øvede hunde med på dagen, og så vidt vi kan se på tilbagemeldingerne, fik alle lært
noget.
Vi fra FDA siger tak for en god dag både til hunde og ejere. Det var en fornøjelse at være vidne til at
mange viste sA overbevisende hundehåndtering - ingen hårde ord - bare ros, ros og atter ROS.
på vegne af FDA
Marianne Grønn Prior

sA
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øjkoncentreret biologisk fodersupplement
• Styrker immunforsvaret
Giver flot og glansfuld pels
Allergier mindskes ener forsvinder helt
Effektiv mod led- og gigtsmerter
Ol

Ol

Ol

Importør: Aktiv Sundhed ApS
HeUegardsvej 15 • 5610 Assens
111.63.1J 1500*Fax6371lS01

Nyt tilskudspræparat til hunde
Fhv.veterinærkonsulent hos DKK Anne Egede har lavet en mini-test på et forholdsvis nyt
ti Iskudspræparat.
På HUNDEN modtager vi ofte brochurer og andet materiale på diverse former for kosttilskud til hunde. Og ofte mere
end vi kan nå at omtale i bladets spalter. Men en gang i mellem får vi da også noget som vækker nysgerrigheden mere
end ellers. Netop dette var tilfældet for Bio Active Dog, der lanceres som et præparat der virker på celleniveau. Den
primære virkning af dette produkt angives at være, at det understøtter og styrker kroppens immunforsvar. Derved får
hundene det generelt bedre, men især hunde med allergier angives at bedres markant hvis de sættes på Bio Active
Dog.
Da allergi hos hunde efterhånden er et alt for velkendt problem, besluttede vi på HUNDEN - undtagelsesvist - at lave
en minitest af Bio Active Dog, og forhandlerne stillede derfor produktet til rådighed for tre udvalgte kenneler.
Hver kennel afprøvede Bio Active Dog på en meget ung hund / hvalp, en hund på 5-6 år og på en gammel hund. Bio
Active Dog er i pilleform, og de deltagende hunde fik gennem tre måneder dagligt præparatet i deres mad i den dosis
der anbefales på pakningen.
Vi skal med det samme gøre opmærksom på, at vores test ikke på nogen måde er videnskabeligt opstillet. Vi ønskede
blot at se, om der umiddelbart ville være en eller anden form for effekt hos de hunde der fik Bio Active Dog. Og lad
os blot med det samme afsløre, at der vitterlig var en effekt. Endda hos alle de deltagende hunde.
Den tydeligste forandring var så afgjort pelsen. De respektive kenneler rapporterede samstemmende, at hundene i løbet
af3 til5 uger efter de var begyndt at få Bio Active Dog fik en betydelig mere glansfuld pels. To af de deltagende
hunde (retrievere) havde deciderede hudproblemer med rødme og kløe, og dårlig pels. Hos den ene af de to hunde
forsvandt disse problemer fuldstændig (efter ca. 6 uger på præparatet) og hos den anden blev problemerne mærkbart
mindre. En anden deltagende hund (unghund af stor race) havde gennem et stykke tid haltet på sit ene forben. Ifølge
ejeren var den flere gange undersøgt af dyrlæger uden at man kunne fmde en forklaring på haltheden. Efter at have fået
Bio Active Dog i en måneds tid ophørte hunden med at halte. Tilsvarende blev en hund med kraftige HD-problemer
betydeligt bedre gående efter en måneds tid på Bio Active Dog. For de ældre hunde i undersøgelsen var der en
generel tilbøjelighed til større aktivitet og også en bedre appetit på foderet. (Det sidste er muligvis en følge af det første.)
Og hvad kan man så bruge ovenstående resultater til? I realiteten næppe til så meget andet end at konstatere, at der
faktisk var en positiv ændring af en eller anden karakter at se hos alle deltagende hunde.
Imidlertid lader resultaterne antyde, at Bio Active Dog faktisk er et gavnligt tilskudspræparat
hermed givet videre. Forhandles bl.a. på www.aktiv-sundhed.com.
Af Anne Egede

for hunde - og det være
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Hvorfor blev det nu en Ridgeback??Ane Mari, Erik og Chessie

Hvor mange Ridgeback ejere har ikke fået stillet dette spørgsmål- selv som forholdsvis ny Ridgeback ejer, har vi hørt
spørgsmålet adskillige gange - og svaret på spørgsmålet har vi selvfølgelig også:
Vores historie er kort fortalt, at vores gamle hund Snoopy (blanding mellem Cocker Spaniel og langhåret Gravhund)
døde efter 16 ~ rigtig gode år. Tomheden var utrolig stor efter Snoopy.
Vi havde hele tiden vidst, at afløseren skulle være en "hund i klappe højde". Flere racer havde været på tapetet bl.a.
Riesenschnauzer og Rottweiler. Der var "heldigvis" ingen hvalpe på DKK's hvalpeliste, så vi begyndte at søge lidt
videre på hvalpelisten - det eneste interessante vi fandt, var RR - hvor der var 2 kuld hvalpe på listen, Helle Lauridsens
i Århus og Vivian Poulsens i Lundeborg.
Selvom det var lørdag eftermiddag, fattede vi telefonen og ringede til Helle, der dog havde fået solgt hendes - MEN
havde vi ikke blod på tanden inden samtalen, så fik vi det. Helle fortalt stolpe op og stolpe ned om denne enestående
race, der dog sætter krav til ejeren. Hun satte os i forbindelse med klubbens daværende hvalpeanviser Margit Sand og
efter en halv time, var vi i Ilskov for at se hendes "gamle" hund - dette møde med Margit og Axola gjorde udslagetflottere hunderace skulle man lede længe efter - rolig, adræt, venlig og dog reserveret -lige noget for os. Margit havde
haft kontakt til Vivian og hun havde en hvalp tilbage - det var for sent at køre lørdag, men søndag gik turen fra Sunds til
Lundeborg, hvor vi blev mødt afhundemor Inja og et dejligt kuld hvalpe - og der var ingen tvivl- sådan en måtte vi
også have, det kunne simpelthen ikke være anderledes.
Både Vivian, Helle og Margit gjorde et stort stykke arbejde for at få os gjort det begribeligt, at en Ridgeback ikke bare
er en hunderace, der kan styres med en fjernbetjening - der kræves arbejde, konsekvens og masser afkærlighed.
Tirsdag den 16. juli 2002 var vores lille familie forøget med Isilwane InjaAbela med kaldenavnet Chessie - vel
hjemkommet til gårdspladsen, blev hun sat afbilen og så skulle det hele undersøges - om vi var med var fuldstændigt
underordnet - man har vel selvtillid som RRl
I de kommende måneder, måtte vi gang på gang konstatere, at en RR ikke er en frøken hvem som helsthundeopgaver som div. hundeeksperter stillede, blev løst hurtigt og klogt, til manges overraskelse. At hente pinde og
bolde blev meget hurtigt for kedeligt - der skulle hjernegymnastik til, før det var noget ved at løse opgaverne.
I tiden mellem den første og 2 løbetid, var vi ofte ved at løbe skrigende bort - alt hvad hun havde lært, havde hun i
perioder gemt langt væk - magen til lømmel skulle man lede længe efter, hun fik meget hurtigt tilnavnet "Yo- Yo-hunden"
og alle besøgende kom selvfølgelig kun for at besøge hende og det skulle på rigtig RR maner gengældes (i øjenhøjde)men selvom hun til tider var umulig, så var hun stadig en utrolig glad og hengiven hund.
Vi begyndte hurtigt brugshundetræning i den lokale Politihundeforening, men det viste sig hurtigt at racen har en række
begrænsninger. Bidearbejde og halsgivning er absolut ikke favoritdiscipliner - hvorimod sporarbejdet er i
verdensklasse.
En anden disciplin vi ville have forsvoret var noget for os - er udstilling. Vi mødte første gang op i Blåhøj hallen en
søndag morgen i december måned - at se på alle de udstillere og hunde der havde travlt med at blive smukkeseret
(både hunde og udstillere) var lige ved at tage pippet fra os - gør man sådan? Heldigvis var der andre RR tilmeldt og i
deres lille hjørne af hallen var der ikke en eneste føntørre eller hårbørste at se - næh, det var helt almindelige folk med
deres hunde liggende stille og roligt på tæppet eller i buret - og så gik snakken ellers - der blev givet gode tips og ideer
til os nybegyndere - det var starten på en helt ny verden for os - takket være nogle utrolig venlige og hjælpsomme RRfolk, der nok så de øvrige RR som konkurrenter, men ikke mindst som ligeværdige der havde interesse for denne
skønne race.
Nå, det var det med pjat og ulydighed vi kom fra - den anden løbetid har sat tingene meget på plads - nu er hun kun
umulig i korte perioder, blevet meget mere rolig og ikke mindst meget mere vagtsom - men stadig meget hvalpet.
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Den store professionalisme klubben udviser, dels over for nye hvalpekøbere og dels inden for egne rækker, har været
medvirkende årsag til, at RR helt og holdent er blevet "vores" race. Vi er utrolig glade for, at man har nogle etiske regler
- var der dog bare andre Specialklubber der havde det samme, så kunne mange tragiske hundeskæbner undgås - det
samme med hvalpeanvisningen - der er ingen fare for at man køber "katten i sækken" eller man sælger til "katten i
sækken", når man har været igennem hele processen.
Vi håber derfor, at alle inden for Ridgeback klubben vil blive ved med at slutte op om de vedtagne etiske regler - hvis vi
ikke overholder dem, kan vi lynhurtigt gøre vores hunde en bjørnetjeneste. Det første lille skred, fører hurtigt til nye og
større skred, og pludselig står vi med en race med et blakket ry. Nu fremstår klubben som professionel og seriøs - det
skulle den også gerne om 10 år.
Lad os nu stå sammen og bakke om de vedtagne regler - ikke bare for vores skyld men for vores HUNDES og
RACENS skyld.
NB - glemte vi at fortælle, at Chessie får en lillebror i starten af juni - han blev født den 9. april i kennel Mgongohurra hvor vi glæder os - den er helt sikkert fotovant, for Ane Marie har taget de første MANGE billeder af den og
dens søskende.
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Rhodesian Ridgeback Klubben inviterer til

Ridgeback-weekend
2004
Lørdag og søndag den 7. og 8. august 2004
På Juelsberg Herregård ved Nyborg
Dette er weekenden hvor vores dejlige Ridgebacks er i centrum.
Kom og vær med til at gøre dagene hyggelige og dejlige.
Ridgeback-weekenden er for ALLE.
Det er en god måde at møde andre ligesindede, og så sker der selvfølgelig en masse
spændende ting.
Den årlige udstilling løber af stablen om lørdagen, mens søndag er mere brugsorienteret
med lydigheds prøver, Lurecoursing og spor.
Klubben og en række frivillige medhjælpere sørger for, at der bl.a. kan købes frokost
samt øl og vand og vin.
Diverse boder med halsbånd, liner mm. findes på pladsen
Lørdag aften er der festmiddag med lækker mad, god stemning
og uddeling af vandrepokaler.
Søndag morgen starter med fælles morgenmad.

Certifikat udstilling, dommer: Liz Megginsonfra Sydafrika
Uofficiel udstilling, dommer: Søren Holmgaard
Barn og hund/juniorhandling, dommer: Anne Sophie Lauridsen
Lydighedsprøver, dommer: Bruno Christensen, DK
Praktiske oplysninger:
Arrangementet foregår udendørs - i tilfælde af dårligt vejr: Tag regntøj med!!!
Dagens program samt arrangementets starttidspunkt
bliver offentliggjort, når alle
tilmeldinger er modtaget.
Tilmelding til og betaling for festmiddag og morgenmad skal ske samtidig med
tilmelding til udstillingen.
Priser:
Festmiddag - Voksne: 125 kr.
- Børn under 12 år: 55 kr.
Morgenmad - 30 kr.
Har man brug for at overnatte kan følgende steder kontaktes:
• Grønnehaven Camping 65 36 15 50
• Alternativer til campingpladsen er ved at blive fundet - tjek hjemmesiden!
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Ridgebackdag
2004
Sidste tilmeldingsfrist 10 juli 2004 !!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

til Rhodesian Ridgeback Klubbens RR-Dag 2004

Tilmeldingsblanket
Stambogsnavn:
Han

Reg. Nr.:

D Tæve D

Farve:

_

Født: ---------

Far:

Reg.nr.:

Mor:

Reg.nr.:

_
_

Opdræ«er:

_

Ejer:

_

Adresse:

T{f.:

_

Vi vil gerne deltage i middagen:
Antal voksne å kr. 125,00:

Antal børn å kr. 55,00:

_

Ialt:

_

Ialt:

_

Vi vil gerne deltage i morgenmaden søndag.
Antal til morgenmad å kr. 30,00:
Hunden tilmeldes

Udstillingsgebyr

i:

efter DKKregler - Uofficiel udstilling Y2 pris

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

OBSI Tilmeldingen

D

I alt udstilling

Uofficiel

udstilling

lydighed kr. 137,50

LP klasse 2

(Udstilling,

D

på giro 7360444
sendes til:

OBSI Tilmelding

_

Championklasse
Kr. 275,Seniorklasse (7-10 år)
Kr. 275,Veteranklasse (over 10 år) Kr. 275,Park lasse
Kr.
0,Avlsklasse
Kr.
0,Opdrætsklasse
Kr.
0,ifejlhunde):

D

D

D LP klasse 3 D

og lydighed: kr.

I alt indbetales

Tilmelding

175,- ~
175,275,275,275,-

gælder til den uofficielle

Lydighed kr. 275,00
LP klasse l

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Ialt:

lydighed,

_
middag og morgenmad) : kr.

Vedlagt på check

D

Overført til kto. 1551 - 7360444

Camilla Kjærulff
Flasken 3
2680 Solrød Strand

også mulig via klubbens hjemmeside: www.ridgebackklub.dk

D
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En løbetur på Greyhoundbanen i Bjerringbro
Så har vi også været ude og løbe i Jylland - for første gang siden 1996!! ! Intet mindre end 12 RRs, en Labrador, en
Dalmatiner og en Manchester Terrier prøvede lykken på Midtjysk
Greyhound Væddeløbsbane i Bjerringbro.
Det gik over al forventning. I alt 8 RRs gennemførte hele banen rundt. Et par stykker af dem skulle
lige lokkes rundt om det første hjørne oftest ved at lade dem løbe med
en anden mere tændt RR (jo vi HAVDE husket mundkurvene) og det var
forrygende at se hvor sjovt alle havde det.
- det bliver IKKE sidste gang!
Mange glade hilsener fra Helle og en dødtræt Yankee - som tog tre ture
rundt og gerne ville have haft flere.
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ARETS
Arets Babv/Hvaln han
Navn
Isiiwane Inia Bonisa
Kinvemi Fora C'Usuli
Lewanika Chobe
Lewanika Cekesi

20
20
20
15

69
43
42

92
68
24
20

IArets Abenklasse tæve
Navn
Hazina's 2nd Izibu
Inkera's Azali
Zumeli's Chaqina
Kinvemi Anzi B'Okoka
Mohaaets Månklara Gaia

Point
76
43
38
38
33
19
18
14

r ts Cham ion han
Navn
Kin emi Anzi A'Bhubesi

IArets Veteran han
Navn
Hlnaen kvalificerede)

IArets Mellemklasse
tæve
Navn
Lewanika Baba Tabiii
Isilwane lnia Aziso
Kinvemi Anzi B'Okoka
Zumeli's Duduza
Isiiwane lnia Abela

Point

IArets Ab ••nklasse han
Navn
Ahali Fani's Akali
Zumeli's Ciko
Hazina's 1st Hadhari
Inkera's Adinoo
Badu v, do Pronkhonde
Zumeli's Dinaeko
Stenånoa Luanowa D'Aoua
CaineAbels Red Tiqer Woods

IArets Senior han
Navn
Hlnaen kvalificerede)

IArets Unahund tæve
Navn
Kinvemi Fora C'Ubia
Kinvemi Fora C'Hakika
Isiiwane Inia Abela
Isiiwane lnia Aziso

Point

Arets Mellemklasse
han
Navn
Zumeli's Dinoeko
Hazina's 2nd Funa
Kuzonoa's Aureliius
Vereus Qova Sir Mortlach-Rafiki

,

Arets Babv/HvalD tæve
Navn
Kinvemi Fora C'Hakika
Kinvemi Fora C'ubia
RidoeReoals Pili Zuki
Isiiwane lnia B'Kito
Kinvemi Fora C'lkunoa
Kinvemi Fora C'Himava

Point

Arets Unohund han
Navn
Kinvemi Fora C'Usuli
Lewanika Bårnulikani
Kuzonaa's Aureliius

Arets Eksteriør Hund
Navn
Kinvemi Anzi A'Bhubesi
Kinvemi Anzi A'Fora
Hazina's 2nd Izibu
Zumeli's Dinoeko
Inkera's Azali
Lewanika Baba TabiIi
Kinvemi Anzi A'Zuza
Ahali Fani's Akali
Kinvemi Fora C'Ubia
Kinvemi Fora C'Usuli
Hazina's 2nd Funa
Dashiki Mandinka
Kuzonaa's Aureliius
Lewanika Båmulikani
Zumeli's Duduza
Zumeli's Ciko
Kinvemi Anzi B'Okoka
Isiiwane Inia Aziso
Hazina's 1st Hadhari
Inkera's Adinao
Isiiwane lnia Abela
Badu v, do Pronkhonde
stenenoa Luanawa D'Aaua
Kinvemi Fora C'Hakika
Zumeli's Chaaina
Kinvemi Fora C'Huluku
Vereus Qova Sir-Mortlach Rafiki
Kuzonaa's Asker
CaineAbels Red Tiaer Woods
Isiiwane lnia Abelo

HU

re s Cham ion tæve
Navn
Kin emi Anzi A'Fora
Kinvemi Anzi A'Zuza
Dashiki Mandinka

Point
153

153 BIR
127 BIM
96
94
86
85
84
82
78
69
68
57
54
53
45
43
42
40
38
38
38
33
30
27
25
24
24
15
14
10

Point

Point
1

Point
78
27
25
21

Point
85
25
25
25
21

Point
96
86
25
20
10

Point
127
84
33

'Arets opdrætter
Kennel Kinyemi
IAret'"
Navn
Kennel
Kennel
Kennel

af BIM

Point
Kinvemi
Hazina's
Kuzonqa's

106
16
3

IAr"t", Avlsklasse
Navn
Kinvemi Anzi A'Bhubesi
Kinvemi Anzi A'Fora
Zumeli's Anzika
Witches Lecreme's Trick
IArets Parklasse
Navne
Kinyemi Anzi A'Bhubesil
Kinvemi Anzi A'Fora

Point
54
36
13
8

1 x Bst. Par

Arets hunde vil blive overrakt
RRK's vandrepokaler ved
årets Ridgebackdag
d. 7 august på Fyn
IAret'" S••ni r tæve
Navn
IZumeli's Anzika

Point
1

I

IArets Vet ••ran tæve
Navn
Hlnaen kvalificerede)

Point
1

1

,
,

:lndrætsklasse

I
1
1

Point er tildelt i henhold til RRk's reoler, som findes på hjemmesiden
kan fås ved henvendelse til udstillingsudvalget.
Denne opgørelse

28
28
20
17
10
9

'Arets opdrætter
Kennel Kinyemi

Point
H
T
T
H
T
T
T
H
T
H
H
T
H
H
T
H
T
T
H
H
T
H
H
T
T
H
H
H
H
H

Point

www.ridqebackklub.dk

medtager resultater til og med udstillingen i Stepping 0700502004

I

eller

271
I

1
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ARETS

Årets Eksteriør Hund + Champion Han
Kinyemi Anzi A'Bhubesi

Årets Baby/Hvalp Han
lsiiwane Inja Bonisa

HU~

Årets Bedste i modsat køn og årets Championtæve
Kinyemi Anzi A 'F ora

Årets Baby/Hvalp Han
Lewanika Chobe

Årets
Årets Baby/Hvalp Tæve
Kinyemi Fora C'Hakika

Årets Mellemklasse Han
Zumeli's Dingeko

2/2004

Årets Baby/Hvalp Han og Årets unghan
Kinyemi Fora C'Usuli

Baby/Hvalp tæve og Årets Unghund tæve
Kinyemi Fora C'Ubia

Årets Mellemklasse Tæve
Lewanika Baba Tabiii

Årets senior tæve
Zumeli' s Anzika

RIDGEBACKEN
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Årets AabenkJasse Han+LP-Hund+Brugshund
Ahali Fani' s Akali

Årets Aabenklasse Tæve
Hazina's 2nd Izibu

Poul Jensen med Årets par
Ch. Kinyemi Anzi A'Fora & Ch. Kinyemi Anzi A'Bhubesi

Årets Avlsklasse
Kinyemi Anzi A'Bhubesi

Årets opdrætsklasse
Kennel Kinyemi
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Schweiss-dag i Fussingø
Det var skønt vejr, søndag den 25. april- ikke for koldt og ikke for varmt, efter sigende et perfekt vejr til sporarbejde.
For første gang skulle vi, min 10 måneder gamle RR - Puma - ogjeg, prøve at gå schweiss, ogjeg havde glædet mig
meget til denne dag. Ud af24 tilmeldte hunde var de 6 RR'r, så det gjorde ikke dagen mindre interessant.
Dagen startede kl. 9 med kaffe og rundstykker, hvorefter Michael Ramlau fra Basset-klubben gaven levende og
interessant gennemgang af udstyr og teorier ved sporarbejde, en enkelt gang afbrudt af gøen fra en hund i lokalet, som
simpelthen var nødt til at tage den udstoppede Mikkel ræv i vindueskarmen i nøjere eftersyn, for så at falde til ro igen.
Ind imellem hørtes hundeglam fra bilerne udenfor, hvor vores hunde tålmodigt ventede på os. Jeg var spændt på,
hvordan Puma reagerede på at blive efterladt i bilen i to timer, men tiden var blevet brugt på en god søvn.
Gensynsglæden var stor - da hun lige havde fået gabt af og strakt sig.
Så var det tid til sporlægning. Efter opdeling i tre grupper med hver sin instruktør, Helle Lauridsen fra RR -klubben, Jens
Skoubo fra dansk Gravhundeklub, Michael Ramlau, som tidligere omtalt, samt aspirant Thomas Brøgger fra Tollerklubben, blev alle udstyret med hver sin sprøjteflaske og vildtskind og så gik det ud i skoven.
En pind banket let i jorden udgjorde starten af sporet, som for mit vedkommende ikke skulle være alt for langt, ca. 150
m med en let bøjning inden de sidste 30 m, som var fyldt med grene, kvas og højt græs og desuden med en lille bæk,
som måske kunne vildlede lidt. For enden af sporet blev det lækre stykke skind lagt som belønning. Jeg var ikke fedtet
med blodet, det skulle jo ikke være alt for svært.
Da alle var færdige, kørte vi tilbage for at nyde vores frokost, og efterfølgende demonstrerede Michael og hund,
hvordan man går spor. Der skal ro på hunden inden start, af med halsbåndet og på med selen og den 10m lange line,
som også lige skal vikles op, inden det går løs.
Det var fantastisk at se, hvordan hunden arbejdede for til sidst at finde stråbukken, som jo blev "slået ihjel" vildt og
voldsomt.
Jamen, så var det vores tur, så nu gik det ud i skoven igen. Hunden blev sat på sporet og hver enkelt, hund som fører,
blev iagttaget af instruktørerne en for en.
Jeg var lidt stolt, for Puma fik færten, og så gik det bare derudad. En gang imellem standsede hun op for at se, om jeg
stadig var med, gik på sporet igen for så til sidst at ende ved skinnet. Hun vidste bare ikke, at det var det, hun ledte
efter!! Så da jeg roste og viste hende skinnet, var der ikke den store interesse. Men det skal nok komme.
FDA (Fællesrepræsentationen
for drivende og apporterende jagthunde) stod for arrangementet, hvor ikke mindre end
30 personer og 24 hunde deltog.
Jeg har hørt en fugl synge om, at det ikke bliver det sidste arrangement af slagsen, og det kan varmt anbefales.
Bente Høegh
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Uddrag fra Jeffrey Massons bog "Hunde lyver aldrig om kærlighed"
87-14-29498-2

17

Forlaget Høst og Søn, 1999. ISBN nr.

"Det mest usædvanlige venskab, j eg har hørt om, var mellem en løve og en hund. Rick Glassey, som i tyve år har
trænet eksotiske kattedyr til film (som for eksempel Junglebogen) fik en dag en opringning fra Lauri Marker, som
arbejdede i Winston Wildlife Park i Oregon. Hun ville høre, om han kunne gøre hende en tjeneste. Hun stod og skulle
rejse til Afrika for at genoptage sine studier af geparder og ville have Rick til at tage sig af sin dyr. "Selvfølgelig, det skal
jeg nok klare" sagde Rick. "Hvad er det for et dyr?" Bare en hund. En Rhodesian Ridgeback, en tæve, omkring
halvlandet år gammel. Rick kunne godt lide hunde og ville gerne hjælpe. Rhodesian Ridgebacks stammer fra Sydafrika,
hvor de førhen blev opdrættet tilløvejagt. Det er store, frygtløse hunde, som er gode til mennesker, men
frygtindgydende i felten. Og der var lige en ting mere, tilføjede Lauri: Hunden er sammen sin bedste og eneste ven, en
løve ved navn Wazoo.
Tilsyneladende havde løven lige fra fødslen levet sammen med en hundefamilie: En moder, en Rhodesian Ridgeback og
hendes 4 hvalpe. Faderen har muligvis været en Border Collie, og hvalpene var mindre, end Rhodesian Ridgebacks
normalt er. De var nogle måneder ældre end løven. Hundene og løven var vokset op sammen som søskende. Især en af
hvalpene så endda ud til at være mere knyttet til løven end til sine egne søskende i kuldet. Det var den hvalp, Laurie
gerne ville have Rick til at sammen med løven. Hvalpen var blevet en smuk tæve der vejede knap 25 kg. Også løven
var smuk, men der var enorm med sine over 200 kr.
Rickgik ind på at tage begge dyr. Han bragte Janee, den Rhodesiske Ridgeback-tæve, og løven Wazoo op til et
dyrereservat i Soledad Canyon i Californien, lige nord for Los Angeles. Shambal Dyrereservat blev grundlagt og er nu
ledet afTippi Hedren, skuespillerinden, som spillede hovedrollen i Hitchcoks Fuglene, og som nu har helliget sig
omsorgen for løver, tigere, leoparder og andre store kattedyr, som ingen andre vil have. Deroppe kunne de to tumle sig
i en indhegning på en tøndeland, oven i købet med en tilhørende flod.
Løven og hunden Janee (et afrikansk ord, der betyder både ja og nej) var uadskillelige venner. Løven kunne tilbringe
mange timer med at slikke hundens ører og ansigt, og når han var færdig, begyndte hun at soignere ham over hele hans
enorme krop. Om natten sov de tæt sammenslyngede. Hvordan skal man forklare denne noget bizarre binding? Rick
forklarede mig, at det ikke var af ren kærlighed, de blev sammen og var så nært knyttet til hinanden. Uden tvivl elskede
løven hunden, og hunden elskede løven, men der var også noget andet på færde her, i hvert fald efter hans mening, og
da han var en af verdens førende trænere af store kattedyr, udtaler han sig med en vis vægt.
Rhodesian Ridgebacks er berømte for deres evne til at bluffe. Løver kommer fra tæt sammenknyttede sociale grupper,
der består af mellem fire og tolv beslægtede voksne hunløver, deres afkom og en til seks voksne hanløver. l flokken
spiller hierarkiet en vigtig rolle. Hvert dyr er nødt til at vide, hvor de står i rangfølgen, og det er yderst sjældent der
gøres forsøg på at bryde denne rangfølge. På en eller anden måde må Janee have overbevist løven om, at hun stod over
ham, at hun var den dominerende af de to. De første år, de tilbragte sammen, accepterede løven dette som en
uomstødelig kendsgerning. Denne hund var hans herre, det kunne der ikke herske tvivlom.
Den forholdsvis lille hund vidste på sin side udmærket, at hun var fysiks langt underlegen i forhold til dette over 200 kg
solide muskelbundt, som var hendes bedste ven. Men hun havde ikke desto mindre en mental styrke, som tillod hende
at insistere på underkastelse fra det langt større dyr. Den tillod hende at hævde sin overlegen hed for ham. Hun forlangte
respekt, og det fik hun. Wazoo var en meget venlig natur og gjorde sjældent noget, der kunne fornærme hunden. Og
når det skete, fik Janee ham hurtigt gjort opmærksom på det: Hun angreb ham med en voldsom gøen, knurren, snerren
og endda indimellem med bid i hans øre. Løven luskede derpå af, som en undskyldning for at have irriteret sin ven og
herre.
Gennem syv år legede og tumlede disse to dyr sig og nød hinandens selskab i fulde drag. Kan det tænkes at hunden
troede, hun var en løve, og at løven troede, at han var en hund, eller var de ganske enkelt ikke bevidste om nogen
artsbarriere? De spiste altid sammen, selvom Janee, hvis hun ønskede det, fik broderparten. De kunne deles om en
sutteflaske med mælk, hvor de skiftedes til at sutte. Hvis hunden af en eller anden grund måtte forlade det store
indhegnede område, begyndte løven synligt nervøst at trave frem og tilbage. Han kunne ikke bære adskillelsen. Der
kunne ikke herske den mindste tvivl om, at Wazoo savnede Janee. Når hans ven vendte tilbage, hilste han hende som
om hun havde været væk i årevis, løb hen til hende og slikkede hende fra snude til hale for at undersøge hende og sikre
sig, at der ikke var hændt hende noget slemt. Og Janne logrede med halen i ren ekstase og var lige så lykkelig for at
blive genforenet med sin gode kammerat.
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En dag, efter syv års lykke, indtraf det uundgåelige. Rick lagde mærke til, at Wazoo i løbet af en uge undergik en
radikal forandring. Han kunne se noget vokse frem i hans øjne, som om han langsomt kom til sig selv: Hov stop en halv,
jeg er ikke nogen hund,jeg er løve, og det der ligegyldige dyr derovre er ikke nogen løve, hun er bare en hund. En dag,
da Janne begyndte at afstraffe løven for en eller anden mindre forseelse, blev løvens øjne farlige, og han vendte sig om
og udstødte en dyb knurren, som umiskendeligt var en trussel, og som var livsfarlig at overhøre. Hunden blev forvirret,
men da hun prøvede at udøve sin dominans, stod det helt klart, at løven ikke længere ville finde sig i det. Wazoo løb hen
mod hunden, og Janee, der forstod at spillet var ude, vendte omkring og for ned mod floden. Heldigvis var Rick tilstede
tidsnok til at fjerne den skælvende hund fra indhegningen. Havde hun opholdt sig der en time til, fortalte Rick mig, ville
løven uden tvivl have dræbt hende.
Hvad skete der? Hvordan er det muligt, at disse to dyr levede som nære venner gennem 7 år, og det hele så pludselig
fik en ende? Det er umuligt at vide, hvad der rørte sig i løven. Hundens frygt var tydelig nok, løvens opvågen var mere
uforståelig.
Waxzoo lever stadig alene på Shambal Dyrereservat, hvor den sover fredeligt det meste af dagen, som løver har for
vane. Janee bor sammen med Ricks svigerfar i Ukiah i det nordlige Californien og er nu en hund, der nyder at være
hund og er hjerte venner med sine mennesker.
Jeg spekulere på, om nogen af dyrene nogensinde er nostalgiske. Tænker hunden længselsfuldt tilbage på dengang
hendes nærmeste ven var en løve? Tænker løven nogensinde over, hvorfor han ødelagde et smukt venskab?"

Jeffrey Masson, amerikansk psykoanalytiker og forfatter, sætter i bogen fokus på hundens "menneskelige" følelser. Ved
hjælp af sine egne hunde, beretninger fra hundefolk over hele verden, litterære myter og ud fra videnskabelige studier
giver Masson sin opfattelse af hunde og deres psyke. Masson afviser gamle fordomme om dyreadfærd og fører os
rundt i hundenes følelsesmæssige univers og ind til den inderste kerne: kærlighed.

"Rhodesian Ridgebacks - A complet pet owner's manual" skrevet af Sue Fox.

Udgiver: Barron's
Sprog: US engelsk
Pris: Paperback fra England ca. kr. 75.
I et dejlig lille format er denne bog fyldt
med gode foto og tegninger.
Bogen dækker Rhodesian Ridgeback
historie, forståelse af hundes karakter,
hvordan man kan træne og lege med den
som hvalp og voksen samt lidt om mad og
helseproblemer indenfor racen.
Nok ikke en bog der har stor betydning for
en erfaren RR ejer, men derimod ville det
være en rigtig god informations- og
vejledningsbog for folk, som overvejer en
RR eller lige har skaffet sig sin første
hvalp. Med sine 91 side inklusiv masser af
illustrationer er dette bestemt ikke en tung
bog at komme igennem, men en bog man
kan have med sig i tasken og nemt
forsætte fra "det bøjet hjørne'; når tiden
tillader.

En bog jeg hjertens gerne vil låne ud til
besøgende som udtrykker begejstring for
at anskaffe sig et eksemplar af racen men
egentlig ikke kender meget til Rhodesian
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Jeg vil bare lige dele noget med Jer avlere og potentielle avlere:
Der er heldigvis mange seriøse og ansvarlige avlere i Danmark, som lægger meget arbejde i at f§ RR
hvalpene placeret i egnede hjem og til velinformeret ejere. En af det ting som stort set alle seriøse
avlere af RR - kenneler eller klubber, land og sprog underordnet, advarer om, er at RR hundene
bliver store. Ja, men det Greyhounds oqså, og Podenco Ibicenco og mange arabiske hunde MEN jeg
tror det ville blive klarere for folk som overvejer at anskaffe sig en RR, hvis det blev pointeret at en
RR bliver STÆRK, eller skulle jeg sige S T Æ
R
K!!!
Det undrer mig en smule, at avlere ikke har fokuseret mere p§ dette. Mange ejere af andre slags
"store" hunde fatter simpelthen ikke altid hvor enorm stærk, en RR faktisk er. Det slog ned i mig i
dag til ovalløbs træning, da jeg så en Greyhound ejer stå med 3 af sine hunde i snor og til sidst blot
var LIGE VED at blive slæbt af hundene hen til startboksen. Min hanhund Busa, som ikke er speciel
bred af en RR han, må have ca. samme styrke som 3 af de "store" Greyhounds, eller skulle vi kalde
dem "høje" hunde? Var jeg ikke så heldig, at have lidt kontakt til Busa, når han er tændt til "harejagt"
... ja så ville Busa komme slæbende med mig i snor, helt ærligt. Jeg tør ikke tænke på, hvordan jeg
ville have klaret situationen, hvis jeg havde fået den "store" RR han, som jeg egentlig var ude efter,
da jeg købte min første RR.
"Store hunde' er jo mange ting. Broholmere er jo oqså store hunde, ja faktisk større end RR, men
som Mastiff type er de oqså mindre "vilde". Det jeg ville lægge fokus på, hvis jeg havde nogen
indflydelse hos RRK eller avlere er, at de flotte RR hunde er enormt stærke og kan være ret "vilde" i
deres opførsel. S§ hvis man vil have en RR, skal man kunne lide en livlig, stor og STÆRK hund - især
for hanhundenes vedkommende. Selvfølgelig skal det oqså siges, at RR er en rolig hund inden døre,
men det står der jo oqså på diverse hjemmesider.
Jeg begynder i øvrigt snart at opkræve tilskuerpriser hos landsbyens beboere, som stiller sig op for
at se mine dejlige, stærke, "vilde" hunde slås, Det ligner simpelthen en "rå" kamp for folk, som ikke
kender til RR. Det er ved at blive en lokal turistattraktion, hvor landsbyens besøgende "lige skal hen
og se naboens hunde slås", Busa og Sandy leger bare, og er rigtig glade. N§r jeg sludrarned folk,
siger de typisk, at deres Swiss eller Irsk Ulvehund slet ikke er vilde på den måde, Det må da være
værd at nævne for folk, som g~r og overvejer at anskaffe sig en RR, og som selv mener, at de er
bekendt med "store" hunde. Ikke fordi der er mange RR tiJ genplacering, men det kunne måske
afhjælpe nogle af de få, der vælger forkert.
Mange glade hundehilsener,
Birgit Hansen
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Referat GF 2004
D. 18.04.2004 afholdte Rhodesian Ridgeback klubben sin ordinære generalforsamling,
Sjælland.
Der var 18 personer til stede (ink!. bestyrelsens medlemmer).
Heraf 17 stemmeberettigede.

denne gang i Glostrup på

1. Valg af dirigent.
Ole Søager valgtes til dirigent og indledte med at melde generalforsamlingen lovligt indkaldt og åben.
Placeringen af punkt 7 på dagsordenen blev diskuteret og valgt flyttet op under bestyrelsens beretning.
2. Valg af referent.
Jens Hockerup Hansen blev valgt.
3. Valg af stemmetællere.
Birgit Hansen og Claus Lund meldte sig og blev valgt.
4. Godkendelse

af bestyrelsens

beretning.

Lene Carlson påpeger fejl, da der var 2 kandidater til at lave blad.
Nada påpeger fejl trykfejl vedr. antal hvalpe i kuld.
Udstillingsudvalget:
Nada fortalte om problemerne med dommernes forståelse af den Danske standard og det Danske pointsystem. Der
havde været 4 udstillinger med udenlandske dommere.
Den efterhånden høje hal leje betyder at der er brugt flere penge på den konto.
Brugshundeudvalget:
Marianne fortalte, at der ikke havde været stor aktivitet - men at der er planlagt spordag (FDA) i Jylland.
Helle sagde, at medlemmerne skal informeres om, at pointsystemet til årets brugshund ikke kun gælder for DKK
prøver.
Avl & sundhedsudvalget:
Helle & Marianne fortalte, at der var planlagt 2 mentalt tests i maj.
Vi har generelt flotte HD/ AA resultater.
Bladudvalget:
Marianne fortæller at Michael er kommet i gang med layout afbladet.
Udvalget mangler gode artikler, tegninger m. v.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse
Kasserer Rene Skaarup forelagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

af ansvarsfrihed

6. Fastsættelse af kontingent.
Der blev foreslået en forøgelse til 275 for enkeltkontingent og 325 for familiekontingent,
vedtaget.

(decharge).

hvilket blev enstemmigt

7. Rykket op under punkt 4.
8. Behandling af indkomne forslag.
Ændringsforslag nr. 1. til etiske regler.
Helle kommenterer forslaget - grunden til at forslaget er at hundene ikke er færdige som 12mdr.
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Ændringen blev vedtaget med 16 for - l blank - Omod.

Ændringsforslag nr. 2. til etiske regler.
Det blev diskuteret hvorvidt hundene er færdige som 12/18/24 mdr.
Ændringsforslaget blev delt op i 2 dele hvor den nederste linie blev del 2.
l. del blev forkastet med 5 for - 2 blanke - 10 mod.
2. del blev vedtaget med 14 for - 2 blanke - Imod.

Ændringsforslag nr. 3. til etiske regler.
Teksten blev ændret til:
En tæve må højest ja tre kuld i sin levetid, og sidste kuld skal fødes fer tæven fylder 8 år.
Det forudsætter, at det passer med hvad DKK mener med det "7. leveår".

Ændringen blev vedtaget med 11 for - 3 blanke - 3 mod.

Ændringsforslag

nr. 4 til Love for Rhodesian Ridgeback Klubben.

Ændringen faldt med 9 for - 5 blanke - 3 mod. (der skal være 2/3 for når det gælder Love for RRK)

Ændringsforslag nr. 5 til Love for Rhodesian
Ændringen blev enstemmigt vedtaget.
9. Offentliggørelse

Ridgeback

Klubben.

af valg til bestyrelsen og suppleanter.

Fra den gamle bestyrelse var det kun Rikke, som ikke stillede op igen og da der kun var een ny kandidat, blev han
valgt.
Den nye bestyrelse ser ud således:
Nada Nikolie
Marianne Grønn Prior
Poul H. Jensen
Camilla Kjærulff
Rene Skaarup
Som suppleanter stillede Helle Lauridsen og Jens Hockerup Hansen op, og blev valgt som henholdsvis 1. og 2.
suppleant.
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Klaus Lambæk og Claus Lund valgtes enstemmigt til revisorer, og der vælges ingen suppleanter.
11. Eventuelt.
Kirsten Hansen blev valgt til hvalpeanvisning.
Birgit Hansen spurgte om det er i orden at bruge klubbens blad til at reklamere for hundeaktiviteter,
Hvilket det selvfølgelig var.
Nada fik en diskussion i gang vedr. hundenes temperament i og uden for ringen på udstillinger,
da der havde været nogle uheldige episoder.
Helle efterlyste at tæve ejere lader hunden blive i bilen eller lign (til udstillinger), hvis de er i løbetid.
Marianne efterlyste hjælp til RRK-dagen på Fyn.
Lena meddelte at hun gerne ville hjælpe med bladet.

Herefter takkede dirigenten af. Referatet godkendt af dirigenten primo juni 2004.
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Referat fra bestyrelsesmøde i Rhodesian Ridgeback Klubben 19. maj 2004 i Rødovre.
Til stede:
Afbud fra:

Nada Nikolic, Rene Skaarup, Camilla Kjærulff
Marianne Grønn Prior

1)

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 18. februar 2004.

2)

Indkommende og udgående post.

og Poul H. Jensen

Henvendelsen fra et medlem om dispensation til brug af en hanhund til parring før den
fyldte 24 mdr. er besvaret med et afslag og medfølgende forklaring.
Bestyrelsen har modtaget en mail fra omplaceringskoordinatoren om en henvendelse fra
en familie, der er interesseret i en voksen omplaceringshund til at medtage på 3 års
udstationering i Afrika.
Pågrund af sagens specielle karakter har bestyrelsen rådet omplaceringskoordinatoren
til ikke at formidle en Ridgeback til denne familie.
En statistik over omplacerede hunde viser meget få vanskeligheder.
Et medlem har sendt en henvendelse til DKK's formand med en opfordring til at
indskærpe overfor dommerne, at de skal følge FCI-standarden, især med hensyn til
højde og drøjde. DKK's formand har svaret, at sagen er taget op i FCI og at alle
medlemslande er bedt om at indskærpe spørgsmålet overfor deres dommere.
Klubben har modtaget et brev fra Ernest & Young omkring klubbens skatteforhold.
Kassereren har taget det ad notam.
Klubben har modtaget et brev fra DKK med orientering om DKKs dopingregler.
Kassereren har fra DKK modtaget et kontoudtog, som ikke viser uoverensstemmelser.
Klubben har modtaget et brev fra DKK omkring bortfaldet af portostøtten til
bladdistribution. Der er ikke fundet alternative løsninger, men ideer modtages gerne.
Klubben har modtaget brev fra DKK med en liste over DKK udstillinger i 2006. Listen
bliver senere offentliggjort på DKKs hjemmeside og i HUNDEN.
Klubben har modtaget et brev vedrørende net-annoncer om salg af hunde i Den Blå Avis
www.hund.dba.dk . Der ønskes en beskrivelse af racen. Formanden har sendt et uddrag af
"Skulle det være en Ridgeback".
Klubben har modtaget orientering fra DKK om direktørskifte. Anette Bak Frederiksen
afløser Vibeke Knudsen og udtræder samtidig af bestyrelsen.
Klubben har modtaget svar fra DKK omkring fejl på bedømmelsesformularen. DKK kan
kun opfordre til, at man selv checker sin bedømmelse på formularen, medens
ringsekretæren endnu er i ringen.
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Klubben har modtaget en liste over de seneste HD/ AA resultater. Det ser generelt fint
ud.
Hundens Dag i Tivoli i Københavnfinder sted 28. august 2004. Formanden beder Sonja
Olsen om at udfærdige en liste over deltagere.
Formanden orienterede om emnerne ved Formandsmødet i DKK.
Da chipning forventes at blive lovbefalet opfordres alle opdrættere til at
chippe deres hvalpe.
Det meget omtalte EU-Hundepas vil blive udleveret fra DKK.
Hvalpe efter forældre med HD-status D eller E vil ikke længere kunne
registreres i DKK.
Forsendelse af klubblade blev drøftet uden at nå en brugbar alternativ
løsning.
3)

Generalforsamlingen

2004

Referatet er gennemgået og rettet. Det sendes til Referenten og Dirigenten.

4)

Blad 2

Indhold:

5)

Referat fra Generalforsamlingen 2004
Referat fra afholdte bestyrelsesmøder.
Tilmeldingsblanket til Ridgebackdag 2004.
Billeder af Årets Hunde.
Omtale af Hundens Dag i Tivoli.
Revideret pointsystem.
Information fra mentaltests.
Information fra udvalgene.
Sponsorsøgning til Ridgebackdag 2004.
Opfordring til annoncering i udstillingskataloget.
Opfordring til at aflevere vandrepokaler senest 1.juli 2004 til Formanden.

Regnskab

Klubbens finansielle situation ser godt ud. P. t. ligger formuen på ca. kr. 50.000,6)

Rapport fra udvalgene

Udsti IIingsudvalget
Det planlægges at afholde årets Juleudstilling med efterfølgende Julefrokost 11.
december 2004 i St. Merløse.
Der planlægges en udstilling i Jylland i oktober måned. Endelig dato endnu ikke fastlagt.
Udvalget har modtaget en mail fra Dalmatinerklubben, som fortæller at de har haft lejet
Carlsberg Feriegården i Nykøbing S. Det kunne evt. være et emne til Ridgebackdagen
2006.
Deadline for tilmelding til RRK-udstillinger ændres til 6 uger før udstillingsdagen pga.
den langsomme arbejdsgang i DKK.
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Brugshundeudvalget
Der var mange tilmeldinger til FDAs spordag, som var en succes. Økonomisk var det dog
en begrænset succes og prisen må evt. sættes op. Samtidig vil tilmelding fremover kun
blive registreret mod forudbetaling.
Tilløbsdagen i Bjerringbro er der 12 hunde tilmeldte.
LPl træning på Sjælland søges etableret. Formanden søger at finde en træner.
Avls- og Sundhedsudvalget
Der er afholdt 2 mentaltests. På Sjælland var der tilmeldt 8 Ridgebacks i Jylland var der
tilmeldt 6 Ridgebacks samt 2 af anden race.
Resultaterne var generelt meget fine for de deltagende Ridgebacks og testerne roste
racen for dens evne til hurtig afreagering. Generelt fik Racen ros for at være mentalt
meget homogen.
Det er planlagt at afholde en ny test 21. august 2004.
Blad- og PR-udvalget
Der fremskaffes et EDB program til konvertering af div. filer til pdf filer til klubbens
layout mand, idet trykkerierne generelt kun kan anvende dette format.
7)

RR-Dag 2004
Der søges en officiel fotograf til dagen. Evt. en pårørende til en udstiller. Fotografen
skal fotografere alle vinderhunde/placeringer.
Lena Carlson har indvilliget i at lave udstillingskataloget.
Annoncer koster kr. 100,- og skal forudbetales.
Bedømmelserne starter kl. 10:00 og der regnes med at kunne slutte af kl. 17:00 så
middagen kan starte kl. 18:00.

8)

Nyt pointsystem
Point for Cert, CACIB og R-CACIB bortfalder.
Point for BIK vurderes endnu engang, da 20/15/10/5

synes at være meget højt.

9)

Fremlæggelseaf standardenpå RRKog DKKudstillinger.
Det blev vedtaget, at vi fremover fremlægger et eksemplar af FCIs standard med
forklarende tegninger på alle RRKudstillinger.

10)

Næste bestyrelsesmøde
Næste møde afholdes onsdag 18. august 2004 hos Sekretæren.

11)

Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
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Kontakt person:
Lena Carlson

Fuglesangsvej 27 i, 3460 Birkerød, telefon
45 81 10 40/40 97 55 71
E-mail: Lena@hazinas.dk

Om placeri ngskoord inatoren orienterer:
Der har ikke været megen aktivitet i den sidste periode
hvad omplaceringshunde gælder.
Der er kommet et par familier til på ventelisten
Omplaceringen hører gerne, hvis nogen ser annoncer eller
opslag om RR til salg.
så vil vi følge op for at se om vi kan yde en eller anden
form for hjælp.

Hvalpeanvisningen
HVAlPEANVISERlPuppy

contact person:

Kirsten Hansen
Vojensvej 50
2610 Rødovre, tit 36 41 44 90
email: ekmann@jubijmajl.dk
Kirsten
mens
Call
Kuldene

giver oplysninger om nuværende og planlagte hvalpekuld,
Lena Carlson tager sig af eventuelle omplacerings hunde
or mail for information about current and planned litters.
på RRK's hvalpeliste skal være avlet iflg RRK's etiske regler
regler for RRK's hvalpeanvisning

Forventet fødsel

ca.

1.8-04

Fars navn

Mors navn

Badu van die
Pronkhonde

Shabaris Witch
LeCreme By Trick

HD: AAA:O

HD:AAA:O

Opdrætter
Bent Jensen
Moeskjærvej
Lemvig
tlf:

1, 7620

97822974
web

glo moeskjaer@c.dk
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Regions arrangementer

- VEST

25.07.03 kl. 13.00: LureCoursing for sjov på Løvevej 36, 8654 Bryrup
for yderligere oplysninger ring eller mail til Helle Lauridsen helle@kibutata.dk
tlf.: 86244069
Desuden - under Region Vest:
Aktiviteterne i Jylland er i tiltag - nogle spontane andre planlagte. Hvis
I vil holdes orienteret send jeres e-mail adresse til Helle Lauridsen
email....

Re2ions kontakter: Helle Lauridsen: 86 24 40 69

Regions arrangementer

- ØST

Kallerup V æddeløbs Forening (KVF) startede træningssæson sidst i marts - hvis det er noget for dig så
kontakt Birgit på Rhodesian _Ridgeback@tdcadsl.dk
Spontane gåture - typisk om søndagen
tilmeld dig informations mailing liste Sonja Nøhr Olsen sot@Codan.DK

Re2ions kontakter: Sonja Olsen: 43 62 60 52

Dato

4.7.04
7.8.04

Sted
Rønne
Fyn

Anmeldelses
frist
Er udløbet

10.07.04

Arrangør

National

Dommer

P. Heikkinen-Lehkonen,

RRK

Liz Megginson, RSA

10.7.04

DKK

Ake Cronander, S

14.08.04

DKK

Nete Wunsch, S

14.08.04

Aalborg

19.9.04

Ballerup (KBHV)

7.11.04

Herning (NORDV)

2.10.04

DKK

Ellis Hu/me, GB

St. Merløse

30.10.04

RRK

Jesper Pedersen, OK

11.12.04

Fritidscenter

SF
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ada Nikolie & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 København S.
Tlf./Fax. 32 55 6026 Mobil 40 564067
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

RidgeRegals
Johannes og Rikke B. Knigge
Ærtebjergvej 86
DK- 2650 Hvidovre
Tlf:36493121
Mobil: 262231 27/26188639
E-mail: RR@Ridgeback.dk
Webside: http://www.ridgeback.dk
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Hazlnas
Ebbe M. Møller & Lena Carlson
Fuglesangsvej 27 - i
DK- 3460 Birkerød
Tlf: 45 81 \O40 Mobil: 40 975571
E-mai!: n·@hazinas.dk
Webside: http://www.hazinas.dk

En annonce på kennelsiden koster 100 kr. om året - dvs. 25 kr pr. blad.
Annoncen består af Kennelnavn, navn og adresse på ejere og kennellogo. Layoutet er fast- som i tidligere
blade.
Ønsker du at få en kennelannonce på siden så indsend oplysninger til bladansvarlige Marianne Grønn

RRK har nyt pointsystem til årets hunde klar pr. 1.juni 2004.
Mere information på klubbens hjemmeside.

DKK's regler er ændret således at tæven kan få hvalpe indtil hun fylder 8 år.
Ridgebackklubbens etiske regler er ændret på samme vis.

Hundens dag i tivoli lørdag den 28. august 2004
Det er efterhånden blevet en tradition at DKK arrangerer raceparade gennem Tivoli.
Hundens dag er en enestående chance for at vise klubbens "flag", så hvis du og din hund lyst til at deltage så kontakt
Sonja Olsen på telefon 43626052

'"'"

Bagsidehunden

