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INFOSIDEN
Ansvarshavende redaktør: Nada Nikolic
Bladansvarlig:  Marianne Grønn Prior
Layout:  Lena Carlson

Tryk: Hvidovre Kopi,  Stamholmen 145
 2650 Hvidovre, Tlf.: 3649 8584

Materiale indsendes til:
Marianne Grønn Prior, Lydumvej 20, 6830 Nørre Nebel
Tlf.: 7528 7929, Mobil: 5122 8601
E-mail: pedeogkragen@maill.tele.dk

Annoncepriser i Ridgebacken

Helside kr. 400,- 
Halvside kr. 200,-
Kvartside kr. 100,-

Betaling af annonce på giro 7 36 04 44.

Ønskes faktura kontakt da venligst kasserer Poul H. 
Jensen - se RRK’s bestyrelse.
Ved spørgsmål angående annoncemateriale, kontakt blad-
ansvarlige Marianne Grønn Prior.

Medlemskab i RRK

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

Enkelt medlemskab: kr. 275,-
Familiemedlemskab: kr. 325,-

Kontingent indbetales på giro 7 36 04 44.

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

Udvalg under RRK 
- kontaktperson henviser yderligere

Blad- og PR-udvalg:  Marianne Grønn Prior - 7528 7928

Avls- og Sundhedsudvalg: Poul H. Jensen - 6226 6233 
og Helle Lauridsen, frivillige medlemmer: Søren Holmgaard

Brugshundeudvalg: Marianne Grønn Prior - 7528 7928, 
frivillige medlemmer: Lene Tornkjær, Sonja Olsen og Jette Rye

Udstillingsudvalg: Camilla Kjærulff - 5614 1090 og Nada 
Nikolic - 3255 6026

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem samt frivillige 
medlemmer fra klubben.

Regioner i RRK - aktiviteter for medlemmer

Vest: Helle Lauridsen, tlf: 8624 4069 (Århus)
Øst: Sonja Olsen, tlf: 4362 6052 (Vallensbæk)

RRK’s bestyrelse

Formand
Nada Nikolic
Dublinej 25
2300 København S
Tlf. 3255 6026
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

Næstformand
Camilla Kjærulff
Flasken 3
2680 Solrød Strand
Tlf.: 5614 1090 / Mobil: 4016 0707
E-mail: jhh@solrod-el.dk

Kasserer
Poul H. Jensen
Vindebyørevej 5
5700 Svendborg
Tlf.: 6222 6233 / 2868 6233
E-mail: buksie@get2net.dk

PR- og bladansvarlig
Marianne Grønn Prior
Lydumvej 20
6830 Nørre Nebel
Tlf.: 7528 7929 / Mobil: 5122 8601
E-mail: pedeogkragen@maill.tele.dk

Sekretær
Helle Lauridsen
Kastedvej 37, Kasted
8200 Århus N
Tlf.: 8624 4069
E-mail: helle@kibutata.dk

Hvalpeanvisning og omplacering

Hvalpe: Omplacering:
Kirsten Hansen Lena Carlson
Vojens vej 50 Fuglesangsvej 27i
2610 Rødovre 3460 Birkerød
Tlf.: 3641 4490 Tlf.: 4581 1040
E-mail:  Mobil 4097 5571
ekmann@jubiimail.dk 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

Forsidefoto: Chessie, ejet af Ane Marie Vilhelmsen
Bagsidefoto: Natascha og Oliver Mølsted-Møller med 
 Zima og Ulli

Deadline Blad 4 2004:  1. november
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Formandens Klumme
I skrivende stund går sommeren på hæld, og vi kan se 
tilbage på endnu en Ridgeback-dag.

I år var det Fynboernes tur, og Lise-Lotte & Erik Juel fra 
Juelsberg Herregård, ved Nyborg, havde velvilligt, stillet 
deres store park til rådighed. Noget smukkere sted at hol-
de Ridgeback-dag, fi ndes vist ikke. Vejret var solrigt, og 
heldigvis var der mange skyggefulde træer at krybe ind 
under, hvis man da ikke havde telt med. 

Ti dage før udstillingen meldte vores Sydafrikanske dom-
mer sig syg, og nogle dage senere vores ringsekretær, så 
vi begyndte at føle at der hvilede, en vis forbandelse over 
arrangementet. Dette skulle dog vise sig ikke at være til-
fældet! En ny dommer blevet fl øjet ind fra Holland, og en 
ringsekretær lykkedes det også at fi nde med så kort varsel.

Der skal lyde en STOR tak til alle de frivillige, som fi k dette 
arrangement til at fungere, til stor fornøjelse for alle deltag-
erne. Der skal mange hænder til, og midt i det hele kan 
man nok føle, at der ikke er hænder nok. 

Tak til vores medlemmer, som trods dommerændringen, 
syntes at det var værd at komme til denne specielle dag. 
Maden stod vores ”faste” drenge for – Henrik & Co, og hel-
stegt pattegris er nu ikke så dårligt. Der var rigtig mange 
– mere en 80 –  tilmeldt middagen om aften, hvilket vi vist 
ikke har oplevet før. Det var hyggeligt, selvom tidsplanen 
for udstillingen skred noget, så det måske mere blev nat-
mad end aftensmad.  

Bladudvalget har fået et nyt medlem, da vores layoutmand 
Michael Hansen grundet travlhed på hjemmefronten des-
værre er nødt til at frasige sig posten. I stedet overtager 
Lena Carlson erhvervet. Vi takker Michael for hans store 
arbejde og byder samtidig Lena velkommen.

Siden sidste blad er der sket en omkonstituering af bestyrel-
sen. René træder tilbage som kasserer. Poul overtager den-
ne post og Helle Lauridsen træder ind som sekretær. Besty-
relsen takker René for hans store arbejde for klubben.

I midten af august, deltog jeg i et foredrag om dermoid 
sinus i Malmø (se andet steds i bladet). Dette var utrolig 
spændende, og ingen tvivl om at Nicolette Hilbertz bræn-
der for hendes forskningsprojekt. 

Bestyrelsen håber, at mange af vores medlemmer vil støtte 
projektet, ved at møde op til blodprøveudtagning, senere 
på efteråret, så vi i fællesskab kan støtte Nicolettes pro-
jekt, og håbe på, at hun på et tidspunkt løser gåden om 
dermoid sinus. 

Nada

Indhold:
  2 Infosiden

  3 Formandens klume

  4 En lille ny

  5 Olympiadehund

  6 Dermoid Sinus hos rhodesian Ridgback

  7 Støt op om Nicolette Hilberts forskningsprojket

  8 Kito siger tak!

  8 Urafstemning

   9 Legeonklen Kali

10 Demomodel for hundemassage

11 Det skete på Kallerup væddeløbsbane

12 Følgende er opsnappet fra internet-gruppen
 dk_ridgeback@yahoogroups.com

14 Referat fra bestyrelsesmøde i RRK 24/8 2004 
 i Svendborg

16 Billeder fra RR Dagen 2004

20 Vedrørende sterilisation af hunhunde

21 Ny layouter

22 Info fra RRK

23 Kennelsiden

Blad 1:  15. februar
Blad 2:  01. maj

Blad 3:  15. august
Blad 4:  01. november

Ridgeback-weekend 2005
6. og 7. august 2005 i Jylland.

Hanhunderegister
I et tidligere blad omtalte vi et Hanhunderegister for RR’s. 
Dette register er indtil videre opgivet grundet manglende 
tilslutning.

Pokalsponsor søges
Hvem vil sponsorere en BIR og BIM pokal til Århus udstil-
lingen og Juleudstillingen ????

Prisen er 150 kroner pr. pokal inklusiv indgravering.

Hvis du er interesseret, så kontakt Kasserer Poul H. 
Jensen 6222 6233 / buksie@get2net.dk 

Deadlines Blade i 2005:
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“En lille ny“
Så oprandt dagen, hvor vi kunne 
hente min ”lille” bløde hvedefarvede 
hundehvalp. 

I lang tid havde jeg med spænding 
fulgt med i hendes første start på livet, 
og nu skulle det altså fortsætte her 
”alene”; dvs. foruden de andre 
søskende, mor og storebror, der ellers 
nok kunne beskæftige hende -og hin-
anden mange timer i løbet af dagen.

Men først hjem til en ny hverdag. 
Hjem og fi nde de gode rutiner frem, 
og få dem indlært fra starten.

Der var skam gjort klar til vovsen; den 
kunne sove blødt og godt, og der var 
legetøj parat, og så var det ellers med 
at være på.

Selvfølgelig havde jeg glemt det 
meste af, hvordan det var at have en 
lille altkrævende hvalp i huset. Det gik 
op for mig de næste uger, men ved 
udsigten til en roligere tid forude, var 
det bare om at tage fat og være hurtig 
– ikke noget med om lidt eller senere. 
Det var NUET!

Jo, jeg kunne godt huske de dér spid-
se tænder, men jeg havde søreme 
glemt, at de var så ulidelige slemme.

Hurtigt var det sjovt for vidunderet at 
fl ænse, og jeg mener fl ænse, i mine 
arme og hænder - og ind imellem med 
held også mine haser. Plaster og 
strips kom ofte i brug, og en af mine 
bekendte mindede mig om, at det 
kunne være en god ide, at blive 
stivkrampe vaccineret på ny – sådan 
som jeg var pyntet.

Nogle af mine bluser blev helt mod-
erne at se på og det samme mønster 
gik igen i strømperne. Som en anden 
ejer af en nu unghund udtrykte det: 
”Man bliver skam ung igen, med 
sådan en lille velforberedt hvalp i hu-
set”. Ja, mon ikke!

Det var ikke kun det med bidelege. 
Næ, der skulle da også smages på 
det hele, og det siger ikke så lidt. 
Meget hurtigt fi k hun øje på knap-
perne på køkkenskufferne, sko – især 
de nyligt brugte, koste, støvsugeren, 
håndbruseren, fugleklatter, småsten, 
regnorme. På fortovene tyggegummi, 

masser af tyggegummi, ølkapsler, 
plastdimser og andre sære us-
magelige ting. Det blev også til en 
humlebi, trods ihærdig hækkeløb fra 
min side. Det var ikke uden en vis in-
teresse at se, hvad der kom ud af den 
anden ende. Jeg så bl.a. gamle kirse-
bærsten fra året før og sågar noget 
grønt skumgummi. Er der noget at 
sige til, at jeg syntes, at jeg tit var uro-
lig; for det var dog ikke sikkert sådan 
en lille hundemave kunne holde til alt-
ing. Hvad kunne det dog ikke ”ende” 
med.

Min lille ”pattegris”, der kunne drøne 
af sted ude i haven med ørerne fl a-
grende i alle retninger, leverede 
heldigvis også de dejligste stunder, 
hvor vi smeltede helt hen og morede 
os over alle de sjove episoder.

Den martsdag, vi kørte hjem med 
hvalpen, skulle det absolut blæse op 
til orkanstyrke, og i løbet af natten blev 
der virkelig fl yttet rundt på de løsere 
genstande. Det var derfor heller ikke 
den store succes med en hvalp under 
armen, og så ud i mørket på en kold 

tissetur i voldsom larm og  med reg-
nen piskende i øj nene – sådan lige 
inde fra den lune seng.

Og i de næste mange dage blev 
køkkenrullerne i øvrigt rullet meget 
hurtigt ud. Det var næsten ikke til at 
blive enige om, hvornår der skulle 
tisses ude og hvornår inde; bedst som 
jeg troede, jeg havde, eller rettere 
hunden havde klaret det – dyyygtiig, 

ja så lå der alligevel en sø på gulvet. 
Jeg fi k virkelig svunget armen og bøj-
et benene i de dage, og brugt spand 
og klud som jeg ved ikke hvad. 

Heldigvis, skulle der hviles indimel-
lem. Pludselig var den lille befriende 
træt, og så var det op i den midlertidi-
ge papkasseseng i køkkenkrogen, 
hvor hun kunne ligge mageligt hen-
slængt - ofte med benene lige i vejret. 
Sovende lignede hun det blideste og 
kæreste, man kunne tænke sig, og 
jeg kunne slet ikke  blive træt at se på 
hende.

Men snart begyndte det hele forfra 
igen. Hvad skulle jeg have gjort uden 
pauser!

Efter en uges tid, var det på tide at 
opleve den store verden uden for 
havelågen. 

Jeg bar hende en stor del af vejen, 
mens hun fra udkigs tårnet så sig nys-
gerrigt omkring. Det var jo alt sammen 
så spændende så spændende: biler, 
træer, fl agrende papir, mennesker på 

cykel eller gående. Der var hunde, der 
var sikahjorte, og så alle de lyde; jo 
der var meget at opdage.

Alt havde interesse, ikke mindst ad-
færden hos de tobenede; for aldrig, 
tror jeg, har jeg mødt så mange men-
nesker, der helt spontant stoppede op 
- ikke for at hilse på mig. Nej da, men 
for at få lejlighed til at røre ved -og 
tale om sådan et lille stykke blødt 
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vaskeskind. Det var mennesker i alle 
aldre, den mindste med sut i munden 
Alle fi k de det samme udtryk i an-
sigtet, sådan mildt og smilende: 
”Nååååååååååj, hvor er den sød”. Og 
hvalpen solede sig

Se sådan en lille spadseretur, kunne 
godt komme til at tage tid.

Solen fi k mere magt, og op ad dagen 
blev det ganske rart at være udendørs 
i baghaven, der er stor nok til mere 
end én voksen RR. Den er lukket, så 
der kunne leges ganske frit og roligt!!!

Det bette dyr løb glad omkring under 
min overvågning, mens jeg med 
hakkejern gik til angreb på ukrudtet – 
altså når jeg ikke lige legede med.

Det kunne hænde, at vovsen plud-
selig var uden for synsvidde en stund, 
f. eks. bag ved en busk. Men en dag 
gik det anderledes, og denne gang 
var hun altså bare pist væk.

Jeg kaldte ved hendes navn – ingen 
at se. Jeg så mig omkring og kaldte 
igen – ingen hund. Altså!

Hvor pokker var hun dog henne; jeg 
ledte videre, og var lidt underlig til 
mode. Trods alt kunne sådan en lille 
trold jo godt fi nde sig et gemmested, 
men vel ikke ret længe ad gangen, og 
jeg havde dog fået lært hende, at 
belønningerne var i min lomme.

Så fi k jeg øje på hende – igennem 
hækken, og jeg havde nær fået hjer-

testop. Hvalpen stod gudhjælpemig 
inde i naboens have. ”Hvad, og hvor-
dan i h…… er du kommet derind”.

Der var i og for sig ikke nogen fare 
derinde, men længere ude forløb 
trafi kken livligt til begge sider.

Jeg havde træsko på, men løb det 
bedste jeg kunne til nærmeste hul i 
hækken udenfor havelågen og op ad 
naboens fl isegang . Men hvor pokker 
var hunden? Jeg kaldte, nu temmelig 
ude af mig selv, for jeg kunne ikke se 
hende nogen steder. Hvor skulle jeg 
lede? Min nabos have er så sandelig 
også stor.

Jeg stoppede op et øjeblik for at tæn-
ke lidt mere logisk, og kom derved til 
at kigge ind over hækken til vores 
egen have. Og lige dér stod den lille 
røver ganske stille midt på græs-
plænen og så temmelig forundret på 
mig, som om den tænkte,  ”hvad laver 
du dog derude”?

Jeg behøver vist ikke at nævne ret 
meget om, hvordan jeg på knæ se-
nere gennemgik hækken, som jeg 
troede var med indfl ettet trådnet hele 
vejen, meter for meter; så det både var 
første og sidste gang min lille hunde-
hvalp skulle kunne gå på afveje.

I skrivende stund, er der gået lidt tid, 
og RR-hvalpen er blevet stor, og det 
er i grunden slet ikke så tosset.

Andre opgaver er kommet til, og hund-
ens interesse er nu et godt stykke fra 

at spise regnorme. Nu er det lang-
distance løberen, der elsker udfor-
dringen på de store arealer.

Men set i bakspejlet, har det været 
overvældende at starte op igen med 
en lille ny. Det har været hårdt arbe-
jde, og har til tider givet mig en solid 
nattesøvn.

Som ny hvalpeejer, må man være for-
beredt på en hele tiden herlig glad 
hvalp, der nærmest braser fremad, 
altid parat – og det med en viljestyrke 
ingen skal tage fejl af.

Et nej, f.eks., er ikke nødvendigvis et 
nej for en RR. Det skal virkelig være 
et NEJ med store bogstaver, førend 
den tror på det. 

Else Baumgarten

Viden på Bordet 2004
DKK afholder et sympositum omhandlende sundhed hos 
hunde. Der sæt tes focus på de specialer, der er lavet af 
studerende på Den Kongelige Vete rinær og Landbo-
højskole (KVL) med relationer til problemer hos hunde. 
Dyrlægerforeningens Sektion vedr. hund og kat holder 
ligeledes et ind læg.

Arrangementet forgår søndag den 21. november 2004 på 
KVL auditorium 
3-01.

Tilmelding forgår via DKK.
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Dermoid Sinus 
hos Rhodesian Ridgeback
Av: Nicolette Salmon Hillbertz

Dermoid sinus (DS) är en medfödd sjukdom som i relativt 
hög frekvens drabbar Rhodesian Ridgeback (8-10%). 
Sjukdomen drabbar även andra hundraser (Tabell 1) och 
människa. Sjukdomen visar med stor sannolikhet ett auto-
somalt recessivt nedärvningsmönster (Salmon Hillbertz, 
2004). Detta innebär att den sjukdomsorsakande mutatio-
nen ej fi nns på könskromosomerna X och Y, samt att båda 
föräldradjuren är bärare av mutationen. Det fi nns fl era oli-
ka typer av DS och klassifi ceringen beror på hur djupt DS 
tränger ned i hudens underliggande vävnader (eg. förhål-
landet av DS till ryggradens ligament). DS positiva hundar 
kan uppvisa neurologiska symptom (såsom exempelvis 
inkontinens, problem att koordinera bakbenen, beteende-
förändringar) samt sekundära infektioner. Om DS är 
förankrad nära ryggraden eller penetrerar ryggmärgen, 
fi nns risken att hunden drabbas av hjärnhinneinfl amma-
tion. Under år 2002 initierades ett forskningsprojekt vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med fokus på DS hos 
Rhodesian Ridgeback. Från och med hösten 2003 ingår 
projektet i en 4-årig doktorandutbildning. Syftet med pro-
jektet är att utveckla ett DNA-test så att friska samt anlags-
bärande hundar kan identifi eras. Kan ett DNA-test utveck-
las, ges möjligheten att via ett avelsprogram avla bort sjuk-
domen från rasen.

Tabell 1. Förekomsten av Dermoid sinus (DS) i andra hund-
raser utöver Rhodesian Ridgeback. Länderna, från vilka 
DS förekomsterna har rapporterats, är angivna.

Vi planerar att under år 2004 initiera en sökning av hela 
arvsmassan (full genom scan) med målet att söka efter 
skillnader i arvsmassan mellan DS positiva hundar och 
icke DS positiva hundar. För att öka säkerheten med scan-
nen krävs tillgängligheten till ett stort antal hundar. 

För molekylärgenetiska studier, är det optimala är att er-
hålla blodprover från så många familjemedlemmar som 
möjligt. Därför skulle det vara uppskattat om Ni kan delta-
ga i studien via ett blodprov från er hund/hundar. Ca 4 ml 
blod per hund i EDTA-rör, ett attesterat blodprovskontrakt 
(fi nns tillgängligt hos Nada Nikolic) samt en kopia på 
stamtavlan skickas till:

Nicolette Salmon Hillbertz
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
BMC/Box 597
Husargatan 3
751 24  Uppsala

Samtliga uppgifter kommer att behandlas konfi dentiellt. 
En kopia på stamtavlan ger möjligheten att identifi era släkt-
skap mellan de hundar som ingår i studien. På baksidan 
av blodprovskontraktet eller stamtavlan vore det uppskat-
tat om ni skriver om respektive hund har:

1. Givit DS positiva och/eller ridgelösa avkommor 
2. Är opererad för DS eller är ridgelös
3. Om den är född i en kull där ett eller fl era kullsyskon 

var DS positiva (ange antal) och/eller ridgelös (ange 
antal).

Referenser:
1. Bailey T R, Holmaberg D L & Yager J A. 2001. Nasal dermoid si-

nus in an American Cocker Spaniel. Can Vet J Mar; 42 (3): 213-5.
2. Penrith M-L & Van Shouwenburg S. 1994. Dermoid sinus in a 

Boerboel bitch. J S Afr vet Ass. 65 (2): 38-39.
3. Selcer E A, Helman R G, Selcer R R. 1984. Dermoid sinus in a 

shih tzu and a boxer. Journal of the American Animal Hospital 
Association 20; 634-636.

4. Booth M J. 1998. Atypical dermoid sinus in a chow chow dog. J S 
Afr vet Ass. 69 (3): 102-104.

5. Pratt J N J, Knottenbelt C M & Welsh E M. 2000. Dermoid sinus 
at the lumbosacral junction in an English Springer Spaniel. J 
Small Anim Pract 41: 24-26.

6. Cornegliani L, Jommi E & Vercelli A. 2001. Dermoid sinus in a 
golden Retriever. J Small Anim Pract 42: 514-516.

7. Cornegliani L & Ghibaudo G. 1999. A dermoid sinus in a Siberian 
Husky. Veterinary Dermatology 10; 47-49.

8. Fatone G, Brunetti A, Lamagna F & Potena A. 1995. Dermoid 
sinus and spinal malformations in a Yorkshire Terrier: Diagnosis 
and follow-up. J Small Anim Pract 36: 178-180.

9. Salmon Hillbertz N H C. 2004. Inheritance of Dermoid Sinus in the 
Rhodesian Ridgeback. In press Journal of Small Animal Practice.

10. Mann G E & Stratton J. 1966. Dermoid Sinus in the Rhodesian 
Ridgeback. J Small Anim Pract 7: 631-642.

Breed Country
American Cocker Spaniel1 Canada
Boerboel2 South Africa
Boxer3 USA
Chow-chow4 South Africa
English Cocker Spaniel5 Great Britain
Golden Retriever6 Italy
Shih-tzu3 USA
Siberian Husky7 Italy
Yorkshire Terrier8 Italy
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Støt op om Nicolette Hilberts forsknings projekt, 
og meld din hund til blodprøve udtagning.
RRK arrangerer fl ere steder i landet en eftermiddag/aften 
hvor du kan komme med din hund, for at få foretaget en 
blodprøve. Der udtages 4 ml. blod som sendes til Nicolette 
med en kopi af hundens stamtavle. 

Alt dette foregår konfi dentielt, dvs ingen andre end hund-
ens ejer for oplysninger om resultatet af blodprøven. Vi har 
fået en ca. pris på 200 kr pr. hund, og RRK støtter med 
100 kr, dvs hver hundejer skal selv af med ca. 100 kr. 

Vi håber at så mange af vores medlemmer har lyst til at 
deltage, også selvom du er ejer af en hund som ikke skal 
indgå i avl. 

I skrivende stund satser vi på at afholde dette i perioden 
15 oktober - 1 november. Følgende personer vil være til 
stede ved arrangementet, så tilmeld til den person/område 

som er nærmest dig. Husk din hunds stambogsnavn samt 
DKK registrerings nummer:

Århus - Helle Lauridsen - tlf. 86 24 40 69  
e-mail: helle@kibutata.dk

Varde - Marianne Grønn Prior - tlf. 75 28 79 28 
e-mail: pedeogkragen@mail.tele.dk

Svendborg - Poul H. Jensen - tlf. 62 22 62 33 
e-mail: buksie@get2net.dk

Buddinge - Nada Nikolic - tlf. 32 55 60 26 
e-mail: kinyemi@kinyemi.com

Karlslunde - Camilla Kjærulff - tlf. 56 24 10 90 
e-mail: mail@solrod-el.dk

Urafstemning 
Ved klubbens generalforsamling 2004 blev der ved af-
stemning vedtaget et ændringsforslag til klubbens love. 
I henhold til klubbens lovgivning (§18 stk. 2) skal lovfor-
slagsændringer til urafstemning hos klubbens stemme-
berettigede medlemmer.

Forslag 5
Ændringsforslag til § 12 punkt 9 i ”Love for Rhodesian 
Ridgeback Klubben”
Forslagsstiller: RRK’s bestyrelse

Ændring af § 12 punkt 9 til: ”Valg af 1 hvalpeanviser, 2 re-
visorer og 1 revisorsuppleant”

Grund: Valg til hvalpeanviser er ikke blevet indskrevet i 
lovene tidligere. 

Stemmesedlen udfyldes med et kryds ved enkeltmedlems-
skab eller familiemedlemsskab og lægges herefter i kuvert 
kun mærket »stemmeseddel« - såfremt der står andet på 
inderste kuvert er stemmen ugyldig!

Denne stemmeseddels-kuvert lægges i en anden kuvert 
adresseret til klubbens revisor:
Claus Lund, Højager 24, 3400 Hillerød

Husk afsender på yderste kuvert ellers bliver stemmesed-
len ugyldig.

Stemmesedler skal returneres senest d. 22. oktober 2004.

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

STEMMESEDDEL

Ændringsforslaget indebærer ændring af § 12 punkt 9 til: ”Valg af 1 hvalpeanviser, 
2 revisorer og 1 revisorsuppleant”.

Sæt 1 kryds i E ved enkeltmedlemskab eller 1 kryds i F ved familiemedlemskab:

Jeg stemmer for ovennævnte lovændring:

Jeg stemmer imod ovennævnte lovændring: 

E

E

F

F
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Kito siger tak!
Lørdag den 7. august var jeg til Rhodesian Ridgeback dag 
på Juelsberg Herregård.

Efter en lang biltur, var jeg blevet tørstig, så min ’mor’ 
skænkede vand op til mig inde imellem nogle store træer. 

Netop som jeg skulle til at drikke, blev jeg overfaldet af en 
enorm mængde vrede hvepse.

Jeg eller min ’mor’ var kom-
met til at træde på hvepse-
nes bo.

Selv om min ’mor’ reagerede 
hurtigt og børstede hvepsene 
af mig, fi k jeg alligevel 10 
smertefulde stik og jeg blev 
frygtelig bange. Jeg tror nok 
at jeg kom til at ’skrige’ højt’.

En masse mennesker kom 
hurtigt til undsætning.

Én hentede straks dyrlægen, 
en anden havde en antihis-
tamin-pille, en tredje havde 
et dejligt stort, vådt og køligt 
håndklæde, en fjerde tilbød 
sin vandforstøver så jeg 
kunne køles ned o.s.v. o.s.v. 

Alle var meget, meget søde og bekymrede sig for mig. 
Heldigvis kom jeg mig hurtigt og jeg fi k lov til at deltage i 
udstillingen.

Under hele forløbet, var der en utrolig masse rare men-
nesker, der spurgte til mit velbefi ndende. Min ’mor’ kunne 
heldigvis fortælle dem, at jeg nu havde det godt.

Jeg vil gerne takke alle jer 
rare ’hunde-mennesker’, 
der hjalp mig så hurtigt og 
som bekymrede sig om 
mig. 

Det er jeres skyld at jeg 
trods en dårlig start, fi k en 
dejlig dag.

På Kitos vegne
Eva Hald og 
Sam Jul Jørgensen  

PS: 
Jeg vedlægger et billede 
hvor jeg forsøger at fange 
en vandstråle, så I kan se 
at jeg er i bedste form.

Ny Layouter
En dag lå der en e-mail i min mailbox fra 
klubbens bladansvarlige bestyrelsesmed-
lem. Hun spurgte om jeg havde lyst til at 
overtage jobbet som layouter på Ridge-
backen.

Jeg arbeder til hverdag i marketing afde-
lingen hos PricewaterhouseCoopers i 
Hellerup, hvor vi designer og laver lay-
out til fi rmaets mange tryksager og an-
noncer. Det er et job, som jeg synes er 
værd at stå op til om morgenen ... for 
det meste!

Derhjemme prøver jeg på at få tid til at 
sidde ved min pc og f.eks. designe, foto-
bearbejde eller lave hjemmesider, når 
barn, hunde, kondien, hus og have ikke 
lige kal der.

Som I nok kan høre, så elsker jeg at 
være kreativ på min pc, så jeg sagde 
selvfølgelig ja til at påtage mig jobbet 
som bladets nye layouter.

Til dem, der ikke kender mig i forvejen, 
kan jeg fortælle, at jeg har haft RR i over 
13 år, først som almindelig familiehunde-
ejer, og de seneste 4 år som opdrætter. 

Jeg er ved at tage “Kørekort til Hund”, et 
rigtig godt træningsprogram hos Dansk 
Kennel Klub, og så er jeg begyndt at gå 
til væddeløb på Kallerupbanen med min 
tæve, Zibu. Det er planen at vi også skal 
igang med agility og LP, når tiden tillader.

Mange venlige hilsener fra jeres nye lay-
outer . . . Lena

To gamle tøser!
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Vedrørende sterilisation 
af hunhunde.
Denne lille artikel er tænkt som en hjælp til afklaring om de 
spørgsmål man skal tage stilling til hvis man ønsker sin 
tævehund sterilliseret.

Der fi ndes fl ere måder at sterilisere /neutralisere tæve-
hunde på:

1) Ovariehysterektomi = fjernelse af både livmoder og æg-
gestokke. 

Dette er det almindeligste indgreb og standser både hor-
monproduktion og fjerner / forebygger problemer i livmod-
eren.

2) Ovarieektomi = fjernelse af æggestokke.

Indgrebet fjerner hormon produktionen og sørger dermed 
for at hunden ikke kommer i løbetid. Livmoderen er stadig 
intakt og kan blive infi ceret med en livmoderbetændelse til 
følge.

3) Underbinding af æggeleder. 

Indgrebet gør at tæven ikke kan blive drægtig men vil el-
lers fungere som før dvs. have løbetider og have samme 
risiko som tidligere for livmoderproblemer.

Afgørende for valg af metode er hvorfor man ønsker hund-
en steriliseret:

(*) jo tidligere indgrebet foretages jo mere nedsættes risiko

For at kunne tage den rigtige beslutning er det nødvendigt 
med lidt mere information om nogle af de i tabellen nævnte 
sygdomme.

Livmoderbetændelse: En meget hyppig sygdom især hos 
ældre tæver. Behandlingen kræver som oftest fjernelse af 
livmoderen.

Livmoderkræft: En sjælden lidelse som kræver fjernelse af 
livmoder. Hvis sygdommen opdages i tide kan der undgås 
spredninger af kræftcellerne til resten af kroppen.

Kræft i æggestokkene: Også sjælden som kræver fjer-
nelse af æggestokkene, også kan opnås helbredelse hvis 
kræftknuderne opdages i tide. 

Brystkræft: En hyppig lidelse over 30% af knuderne er 
ondartede.

Urininkontinens: En forholdsvis sjælden lidelse der let be-
handles med medicin.

Falsk drægtighed: Tævehunde kan ca. 2 mdr. efter løbeti-
den komme i falskdrægtighed. Det vil sige opfører sig som 
om de var drægtige med mælk i patterne og endda et øget 
bugomfang. Derudover vil de ofte ændre adfærd og appe-
titten kan svinge. I sjældne tilfælde kan der komme bryst 
betændelse på grund af mælke produktionen. Der kan ved 
kraftige symptomer gives medicin som får tilstanden til at 
ophører.

Pels ændring: Der kan i sjældne tilfælde ses ændringer i 
pelsen, som oftest med let øget hårvækst nogle gange 
med lidt fl ere krøller. Det er ubetydeligt for hunden.

Til sidst skal nævnes en helt anden mulighed: hormon be-
handling  hver 5. måned.  Dette gør også at tævehunden 
ikke kommer i løbetid men har efter min mening en del bi-
virkninger. Vi ser øget risiko for livmoderbetændelse, bryst-
kræft og sukkersyge. Desuden er denne løsning mere kost-
bar i det lange løb. Metoden kan dog bruges hvis det kun 
drejer sig om en kortvarig udsættelse af løbetid for derefter 
at vende tilbage til normal løbetid og evt. få hvalpe.

Såfremt der er yderligere spørgsmål er I velkomne til at 
kontakte Frederiksværk Dyrehospital 

Venlig Hilsen
Fagdyrlæge Lars Bloch

Telefontid hverdage
mellem kl. 8 og 9 samt mellem kl. 

12 og 13

47 77 00 77

Ønske Metode
At hunden ikke kan blive drægtig 1 2 3
Ingen løbetid 1 2
Nedsat risiko for bryst kræft (*) 1 2
Ingen mulighed for livmoderbetændelse 1
Ingen mulighed for livmoderkræft 1
Nedsat risiko for urininkontinens 3
Risiko for ændring af pelsen. 1 2
Ingen mulighed for kræft i æggestokke 1 2
Ingen tiltrækning af hanhunde 1 2
Ikke udelukkelse fra træning/udstilling (pga. løbetid) 1 2
Ikke hormonforstyrrelse/ falsk drægtighed 1 2
Ingen blødning 1 2



10

Ridgebacken Blad 3 - Efterår 2004 

Følgende indlæg er “opsnappet” fra 
internet-gruppen dk_ridgeback@yahoogroups.com

Jeg er medlem af canis.no og skrev på 
et tidspunkt et spørgsmål til brugshun-
de ejere vedr. apportering, idet Cebu 
lod til at have »glemt« hvordan man 
appor tere efter hendes løbetid - hen-
des hukommelse er kommet igen, men 
et af svarerne jeg fi k lyder som fl g.: 

“Hei, et spørsmål, fra en som ikke har 
så greie på Ridgeback: En Ridgeback 
har vel generelt ikke akkurat særlig 
med jaktinstinkt, så tror dere det er 
derfor klikkeren fungerer best? Jeg 
mener, det er jo en kjempefi n innlæ-
ringsmåte for hunder både med og 
uten jaktinstinkt, men fungerer den 
spesielt bra på denne rasen av den 
grunn, mon tro?

Jeg er bare nysgjerrig fra min hun-
deinteresse generelt, og lurer på fra 
dere som har greie på Ridgeback: 
Tror det var Per-Erik Sundgren 
(Genetica.se- mannen) som hevdet 
engang at Ridgebacken var blitt sart 
og litt mer nervesvak på grunn av en-
sidig utstillingsavl. Hva mener dere 
som driver med RR? No offense, men 
hva mener dere som har greie på 
rasen? 
      André”

Det kunne jeg naturligvis ikke lade stå 
uden at reagere, og har også forklaret 
at RReren bestemt har et meget stort 
jagtinstinkt (personligt oplever jeg det 
dagligt i haven med hønsene ;-)  samt 

på væddeløbsbanen) - forklarede at 
racen hører indunder drivende jagt-
hunde, at den opr. (stadig væk?) blev 
brugt i fl ok til at stille løven an så jæg-
eren kunne komme til, idag bruges til 
blandt andre bjørnejagt i Nordameri-
ka, elgjagt i Sverige og så videre.

Men er der alligevel noget om snak-
ken? Er fokus blevet mere på udstil-
lingsevner frem for brugen af 
RReren?

Mange hilsener
Stine

Kære alle.
Hermed min personlige kommentar til 
Stines oplæg:
Der er jo sjældent røg unden der er 
ild! Jeg ved meget lidt om udstillinger 
fordi jeg ikke går til dem men jeg ser 
at navenene på vinderhundene ikke 
er alt for varieret og således kan der 
være noget om snakken ’ensidig ud-
stillingsavl’ men lad os passe på ikke 
at forveksle dette med indavl for det 
er der jo overhovedet ikke tale om.Jeg 
synes dog også, at en alsidig hund 
som en RR burde havde mere i baga-
gen som alvshund end blot gode ud-
stillingsresultater. Der eksisterer jo en 
risiko for, at avlshundene mister deres 
alsidighed hvis ikke der ændres på 

avlsreglerne. Hvad med at RRK regler 
om avl bliver ændret således, at en 
RR kun kan blive højt placeret hvis 
den har deltaget på tilfredsstillende 
måde i mindst en form for sport som 
f.eks. spor, oval løb, lure coursing, 
agility, udholdenhed eller brugshunde-
arbejde??? Med de meget strenge 
regler for RR avlsmateriale med »2 
krøller, lynlås og ingen knæk (på ha-
len)« er der jo en hel del hunde som 
hverken har det korrekte antal krøller 
og masser af knæk. Og disse hunde 
udviser RR indholdet i fl ot stil. (Måske 
fordi de har mere tid til sport idet de er 
diskvalifi ceret til udstillinger.) Så fl ot at 
andre hundeejere bliver interesseret i 
RR p.gr.a. deres alsidighed.

Hvis RRK ønsker at bevare RR stan-
darden, burde der også gøres noget 
for at undgå muligheden af alternativ 
RR avl hvor talenterne er mere, og 
»krøller« mindre i fokus. Så RRK, 
måske burde I sætte endnu et punkt 
på avlsreglerne?! Fra hvor jeg sidder, 
er der overhovedet ingen grund til, at 
en RR avlshund ikke kan indeholde 
både bevidste brugshundeevner samt 
sundt og godt udseende. Hvis racen 
virkelig skal bibeholdes, som den 
oprindeligt var tiltænkt, ja så skal der 
gang i bedømmelse af »brugshunde-
indhold«.

Glade løbshilsener,
Birgit

Hej Alle
Jeg er helt enig med Birgit i at en RR 
er til for at blive brugt og at den er en 
meget alsidig hund med mange evner 
og mange kræfter. Jeg er netop hjem-
vendt fra årets dejlige RR dage på 
Fyn, hvor Bali stillede op i uoffi ciel 
klasse. Bali har 5 kroner, som jeg på 
væddeløbsbanen stolt kalder de 5 
gear. Et par ting slog mig i denne 
weekend: Hvorfor var der kun 6 
hunde tilmeldt den uoffi cielle udstilling 
(og 4 sidste år)? RR dagene er for 
alle og det kunne være dejligt med 
noget mere interesse fra alle jer med 
ridgebacks der har udstillingsfejl (Bir-
git – jeg ved, at du var lovlig undskyldt 
:-). Jo fl ere der bakker op om, at RR 

dagene ikke kun handler om udstilling 
jo sjovere ville det også være – både 
for udstillingshunde og for hunde med 
udstillingsfejl. En anden ting er, at an-
tallet af deltagere til RR dagenes an-
den dag, var reduceret til en brøkdel. 
Dette var dagen hvor aktiviteterne 
(lydighed, spor og lure coursing) var 
placeret. Klap til dem som var mødt 
op, men den manglende interesse for 
disse aktiviteter overraskede mig vir-
kelig. Er dette et udtryk for at udstill-
ingsfolket ikke interessere sig for an-
dre aktiviteter end udstilling? Jeg tror 
det næppe, det handler nok mere om 
RR dagenes traditioner? Eller at der 
er så mange udstillinger, at folk gerne 
også lige vil hjem en gang i mellem. 

Jeg håber mest det sidste. En ting er 
jeg dog temmelig sikker på: Hvis vi 
ikke bakker op om de arrangementer 
og aktiviteter som folk kæmper for at 
få stablet på benene i RR-klub regi, 
så vil de heller ikke være der i fremti-
den - Krøller eller ej. 

Mange hilsener fra Dorthe Kristensen

PS: Vinderen på RR-dagen (han, 
Buksie) er en af de fl otteste eksem-
plarer jeg har set, og gud-dødme om 
han ikke også gav den hele armen til 
lure-coursing (vi taler her om overle-
gen stil). Så selvom man er fl ot, kan 
man altså også godt have et udmær-
ket jagt instinkt.
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Vi har nu overstået rr-weekenden og 
det var en fed weekend (synes jeg og 
de andre som var med til at arranger - 
og vi har kun fået gode tilbagemelding-
er). Vi lavede ganske rigtigt to dage 
for første gang - lørdag med udstilling 
og søndag med brugs-sager. 

Mit personlige kriterie som bestyrel-
sens brugshundekoordinator for suc-
cess om søndagen var tilslutning fra 
20-30 personer og en 10-15 hunde. At 
vi så var over 60 personer og omkring 
40 hunde var nok til at få pusten fra 
enhver. 

JA der var ikke lige så mange som da-
gen før og JA mht LP var der kun fi re 
som tilmeldte og på dagen kun to som 
rent faktisk stillede op. Men hvor var 
det fedt - der var god opbakning fra 
publikum - klap og medleven - og jeg 
tror rent faktisk at mange (incl. under-
tegnede) tænkte at det MÅ jeg sgu da 
snart tage mig sammen til at deltage i. 

Men enig! Vi skal have fat i alle dem 
som ikke har lyst til offi cielle udstill-
inger fx. dem som er begavet med in-
teressante ridges og den slags sager 
- og hvordan gør vi så det??? 

Alle bedes komme med gode fors-
lag!!! 

Mange glade RR-hilsner 
Marianne Grønn Prior 

Hej Alle
Sikke en spændende diskussion både 
om temperament og RR dag :-) 

Jeg vil gerne først kommentere RR 
dagen - der var ca. 85 hunde (heraf 
en del udenlandske) til selve udstil-
lingen og ca. 40 løst fordelt dagen 
efter. Det er første gang nogensinde 
vi har vovet at holde en hel weekend 
og jeg var faktisk ikke specielt glad for 
det, da jeg har meget svært ved at 
være hjemmefra to dage. Jeg tror 
mange prioriterede en enkelt dag og 
det blev så den traditionelle udstill-
ingsdag med middagen (med 80 
tilmeldte!).

At ca.40 hundeejere faktisk valgte at 
blive til næste dag hvor den eneste of-
fi cielle konkurrence var LP prøven 
syntes jeg er utroligt fl ot og dejligt og 
viser at rigtigt mange ønsker at lave 
sjove ting med deres hunde. Uden 
chancen for at vinde præmier for de 
fl este vel at mærke. Og det skal I ikke 
tage fejl af: udstilling er en internatio-
nal konkurrencesport som alle andre 
og en stor OFFICIEL udstilling med en 
anerkendt dommer kan få pulsen til at 
stige hos de fl este udstillere. Faktisk 
er det ikke så længe siden at RRdags 
udstillingerne ikke var offi cielle og der 
var måske 20-40 deltagere - jeg tror 
den første RRdag Certifi kat udstilling 
var i 1998. Og siden er antallet af delt-

agere eksploderet. At en enkelt ken-
nel så render med alt sølvtøjet GRIN - 
johhh det er da umådeligt trælst, MEN 
som til de kommende lege i Athen så 
har de athleter der har trænet mest og 
lagt mest hjerte i det også dem der 
står forrest når medaljerne skal deles 
ud. Kinyemi - for det er det jo - har 
lagt et kanon arbejde i at motivere, 
mobbe, køre, træne, snakke osv osv 
deres hvalpekøbere til at vise sig i 
ringen og selvfølgeligt giver det pote - 
og jeg kan kun sige tillykke!

Jeg ved at Kinyemi, Hazinas, Lewani-
ka & Zumeli (som er de kenneler jeg 
kender bedst) alle har en »founda-
tion« tæve - dvs at vi i sin tid, 
(selvfølgeligt efter nøje overvejelser, 
men alligevel - hvor meget ved man 
første/anden gang man køber 
hvalp?og valget er jo ikke frit på alle 
hylder) købte en dejlig tæve hvalp og 
håbede at fe gudmoderen havde 
været med hende og at hun besad 
ikke blot stor skønhed men også intel-
ligens og sundhed. Det er denne tæve 
vi alle bygger videre på og hendes 
styrker og svagheder som vi arbejder 
med i vores videre avl. 
INGEN af os ville drømme om at tage 
en han der ikke komplimenterede 
vores tæve (dvs at hans stærke sider 
opvejede hendes svage) rent udstill-
ingsmæssigt, for SELVFØLGELIGT vil 
vi alle gerne være med i den 

store konkurrence. Men jeg VED også 
at ingen af os ville drømme om at væl-
ge en han der er psykisk svag blot for-
di han har en række titler og ser fl ot ud.

Vi spiller altså alle videre med de kort 
vi blev tildelt i første omgang, følger 
nogenlunde de samme regler for 
spillet - men med varierende held og 
dygtighed. Så det kan godt være at 
nogle opdrættere brænder for udstill-
inger og andre synes væddeløb og 
lurecoursing er det fedeste, men vo-
res beslutningsprocess rundt om valg 
af avlshan er ikke himmelforskellig.

Jeg har set mange af de danske men-
tal-tests både resultater og med egne 
øjne og de kommer snart samlet på 
webben - generelt har vi stor kontakt, 
ikke så megen leg & middel nysger-
righed, middel aktivitet, meget lille 
angst, god afreaktion og INGEN 
skarphed. Faktisk så lød kommentar-
en efter en af de jydske tests at tester 
teamet »aldrig havde set en race så 
ensartet gode« - hvilket ved gud un-
drede mig for jeg syntes altså de var 
meget forskellige...... indtil jeg blev 
hængende og så nogle andre racer..... 
prøv det en dag :-)  ... og det var så 
noget af en dansk stil

mange hilsener
Helle Lauridsen
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Til stede: Nada Nikolic, 
 Marianne Grønn Prior, 
 Camilla Kjærulff 
 Poul H. Jensen 

Afbud fra: René Skaarup

1) Godkendelse og underskrift 
af referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2004.

2) Indkommende og udgående post

 De senest modtagne HD/AA resultater ser meget fi ne 
ud. 6 hunde er fotograferet og alle er registreret som A/0.

 Brev modtaget fra DKK vedr. moms. Det videregives til 
kassereren til orientering.

 Brev modtaget fra DKK med orientering om avlsrestrik-
tioner for udenlandske hunde.

 Brev modtaget fra DKK med orientering om avlsforbud 
for hunde med HD grad D og E.

 Brev modtaget fra DKK med udstillingsprogram for 
2005. Det offentliggøres i bladet.

 Brev modtaget fra DKK med orientering om dommer-
adspiranttjeneste. Taget ad notam.

 Brochurer modtaget fra DKK vedr. testamentering.

 Brev modtaget fra DKK vedr. kursus på Landbohøjsko-
len 21.11.2004. Der bringes notits i næste blad.

 Brev modtaget fra DKK med orientering om Bio Active 
Dog og spørgsmålet om rettigheder til teksten.

 Brev modtaget fra DKK med orientering om oprethold-
elsesregler for dommerautorisation.

 Brev modtaget fra DKK med invitation til formands-
møde 8. januar 2005.

 Brev modtaget fra DKK med liste over nye stambogs-
førte Ridgebacks.

 Brev modtaget pr. e-mail fra et medlem vedr. vanske-
ligheder med at fi nde parringspartner til tæve. Der 
sendes en foreløbig besvarelse til medlemmet.

 Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem 
om et andet medlems hanhund, som på fl ere udstil-
linger har udvist kraftig aggressivitet i ringen med deraf 
følgende usikkerhed og angst for de andre deltagere. 
Bestyrelsen søger råd i DKK.

3) RR-Dagen 2004

 Generelt må arrangementet betegnes som en stor suc-
ces. Der er kun modtaget positive reaktioner fra deltag-
er ne.

 Det vurderes at være en god ide at afholde arrange-
mentet over 2 dage, hvorfor det gentages næste år. 

 Fakler og lys ved pavillonen og op til toiletvogne var 
meget fi nt og virkningsfuldt, dog manglede der lys i 
toiletvogne og i spiseteltet.

 Lotteriet bør overvejes ændret til en slags tombola så 
præmierne kan udleveres med det samme.

 Fejring af årets hunde skal laves bedre.

 Der skal laves en drejebog til RRK udstillinger generelt 
og RR-Dags arrangementer især.

 Da LP-konkurrencerne har så få deltagere må vi over-
veje at invitere en eller to andre racer til arrangemen-
tet.

 Salg af drikkevarer etc. skal være nærmere ved ringen 
i løbet af dagen.

 Arrangementerne om søndagen var en succes, men 
der skal fremover forsøges at sætte mere ”kød” på 
denne dag.

 Ved fremtidige arrangementer skal der offi cielt siges 
tydeligt tak til arrangørerne og udvalget.

 Det var en god ide med skilte til de forskellige offi cials.

 Salget af kataloger skal organiseres bedre. Katalog-
erne bør være på pladsen min. 1 time før start.

4) Blad 3

 Indhold: 
Klumme om RR-Dag fra Formanden.
Referat fra afholdte bestyrelsesmøder.
Billeder fra RR-Dagen.
Resultater fra RR-Dagen.
Information om kommende udstillinger.
Information om sponsorer på RR-Dagen.
Deadline for materiale til årets blade.
Urafstemning vedr. lovændring om Hvalpeanviser.
Artikel om Dermoid Sinus.

 Det forsøges at indføre en fast LP-side i bladet og på 
hjemmesiden. Som redaktør på disse sider spørges 
Lene Tornkjær.

Referat fra bestyrelsesmøde i Rhodesian Ridgeback 
Klubben 24. august 2004 i Svendborg 
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5) Rapport fra udvalgene

 Udstillingsudvalget:

 Næste klubudstilling bliver i Århus 9. oktober. Dommer 
bliver Brita Nordenstedt fra Sverige. 

 Juleudstillingen bliver i St. Merløse med dommer Jes-
per Pedersen fra Danmark.

 Det undersøges om de der tilmelder sig on-line kan 
nøjes med at få tilsendt udstillingspapirer pr e-mail.

 Ringtræning starter på Sjælland. Der gennemføres 6 
gange på Mosede Fort.

 Der bestilles BIR-BIM pokaler til Århusudstillingen hos 
KJ-Ure og Pokaler og vi søger at få sponsorer til disse. 
Pris ca. kr. 150,00 pr. stk.

 Brugshundeudvalget

 Marianne arrangerer et møde omkring oprettelse af et 
brugs- og/eller sporhunde championat.

 LP1 træningen på Sjælland virker p.t. ikke optimalt, 
men der arbejdes på en løsning. Der bliver desuden et 
andet hold for lettere øvede.

 Avls- og Sundhedsudvalget

 Formanden har deltaget i et foredrag i Sverige om Der-
moid Sinus. Foredragsholderen, som leder forsknin-
gen på området er overbevist om at DS er arveligt som 
et recessivt gen.

 Forskerne har opfordret til at der indsendes blodprøver 
fra så mange hunde som muligt og det undersøges 
hos et udvalg af dyrlæger i hele landet hvad vi kan få 
prisen ned på.

 Der arbejdes med at få en mentaltest op at stå i Århus 
12. september 2004 og på Sjælland 3. oktober 2004.

 Det tidligere foreslåede hanhunderegister er foreløbigt 
opgivet p.gr.a. manglende tilslutning.

 Blad- og PR-udvalget

 Den hidtidige blad lay-outer har bedt om at blive afl øst, 
hvorfor denne opgave overtages af Lena Carlson.

6) Regnskab

 Da kassereren havde meldt afbud kunne punktet ikke 
behandles.

7) RR-Dag 2005

 Det besluttedes at lægge dagene på 6. + 7. august 
2005 i midtjylland.

 Der skal fi ndes et godt sted i Århus-Herning-Silkeborg 
området.

 Det undersøges om vi kan få en dommer fra Zimbab-
we eller alt. Sydafrika.

8) Næste bestyrelsesmøde

 Næste møde afholdes tirsdag 2. november 2004 kl. 
12:00 hos Marianne Grønn Prior.

9) Eventuelt

 Bog af Linda Costa er bestilt til salg i klubben og ord-
ren er betalt.

 Streamers er igangsat.

Boganmeldelse:
Linda Costa (tidligere Zimbabwe - nu Australien) har netop 
udgivet en ny bog om bla.Ridgebacken og dens oprindelse. 
Linda har fra sin tid i Zimbab we brugt meget tid på at kigge 
i gamle arkiver og tale med folk, som havde familie, der var 
indvol veret i vores race fra begyndelsen. RRK bestiller først 
12 bøger hjem for at se, hvor stor efterspørgs len er. Prisen 
bliver ca. 350 kr. 

Sæt dit navn på den første bestilling ved at sende en 
e-mail til mig. Pengene skal først overføres til RRK, når 
vi har modtaget bøgerne, og ser hvor meget toldvæsnet 
skal have. 

Mvh
Nada (kinyemi@kinyemi.com) 
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Billeder fra RR Dagen 2004
på

Juelsberg Herregård, Nyborg

Se fl ere billeder på klubbens hjemmeside:   

http://www.ridgebackklub.dk/



Ridgebacken Blad 3 - Efterår 2004

 15

RR Dagens sponsorer

Juelsberg Gods Herregårdspension, Nyborg

Dyrlægehuset Kolding, (logo)

Kruuse/Hill’s  vet. Gross., (logo)

Specifi c, (logo)

Merial, (logo)

Royal Canin, (logo)  

Novartis, (logo)

Lene, Nicolai og Kali

Brøndum VVS, Kolding, (logo)

Bdr. Dahl VVS gross. Kolding, (logo)

SøPet ApS Dyrehandel, Svendborg, (logo)

Citroën Svendborg A/S (logo)

Sandra Fikes, USA

Jens Winther Automobiler ApS, Roskilde

Bonnie Dyrecenter, Nyborg

Faaborg Dyrehospital

Nordea, Faaborg

Kennel Mgongo v/ Klaus Lambæk

Kennel Kuzonga v/ Jo-Ann Nielsen

Kennel Hazina’s v/ Lena Carlson & Ebbe M. Møller

Kennel Isilwane v/ Vivian Poulsen

Kennel Kinyemi v/ Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Kennel Zumeli’s v/ Søren Holmgaard

Kennel Lewanika v/ Helle Lauridsen

Netti Gorosch & Poul H. Jensen

René Skaarup

Charlotte Meinertz & Tim Larsen

Camilla Kjærulff & Jens H. Hansen

Lise-Lotte & Erik Juel

Lene Tornkjær & Nicolai

Anna Marie Haslund & Michael Hansen

Tak for jeres støtte!
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RESULTATER - RRK’s Ridgebackdag udstilling 
7. august 2004 på Juelsberg Herregård, Nyborg

Dommer: Mrs. G.J.J. van Gellicum (NL/RSA)

BIR: INTCH DKCH SCH DCHVDH KLBCH DCHKLB KBHV01+02 KLBV02+03 Kinyemi Anzi A´Bhubesi
BIM: Zumeli’s Anzika

Bedste hanklasse placeringer
1 INTCH DKCH SCH DCHVDH KLBCH DCHKLB KBHV01+02 KLBV02+03 Kinyemi Anzi A´Bhubesi

2 INTCH DKCH SCH DCHVDH FINCH NORDCH KBHV98+00 GBCH Aakemba King Astor Gi’Fumo

3 DCHVDH DCHKLB Zungwini Flash

4 Akkakais Beundransvärde Benjamin

Bedste tæveklasse placeringer
1 Zumeli’s Anzika

2 DKCH SCH KLBCH DCHVDH Kinyemi Anzi A’Fora

3 Stenänga Ghali Binti Mfl ame

4 Stenänga Ghali Batuuli

Babyklasse Hanner
Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

SL/1, Bedste Baby (10 point) M’Gongo Tasu A’Mwisho Klaus Lambæk Ane Marie Vilhelmsen

SL/2 (8 point) M’Gongo Tasu A’Nane Klaus Lambæk Ursula & Ole Finner

SL/3 (7 point) M’Gongo Tasu A’Pili Klaus Lambæk Tine Bonde & Kenneth B. Andersen

SL/4 Zumeli’s Ethemba Søren Holmgaard (SE) c/o Glenn Roholte

Babyklasse Tæver
Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

SL/1 (10 point) M’Gongo Tasu A’Tatu Klaus Lambæk Anne-Sofi e Lindstrøm

SL/2 (8 point) M’Gongo Tasu A’Kwanza Klaus Lambæk Klaus Lambæk

SL/3 (7 point) Spring Valley’s Athena Olympia Marie Cotton Nada Nikolic

SL/4 (6 point) M’Gongo Tasu A’Saba Klaus Lambæk Søren Larsen

SL/- (5 point) M’Gongo Tasu A’Tano Klaus Lambæk Lars Højsgaard

SL/- (5 point) Zumeli’s Enanela Søren Holmgaard Agnete Ramhøj

SL/- (5 point) M’Gongo Tasu A’Nne Klaus Lambæk Iben K. Jensen & Thomas D. Iversen

SL/- Injanga H. Nyhuis M. de Boorder & C.G. de Kool (NL)

Hvalpeklasse Hanner
Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

SL/1 A Ray Of Light Nyathi Petra Krejcova Petra Krejcova (CZ)

SL/2 (8 point) Bedste Ridge Kuzonga’s Baluga Jo-Ann Nielsen Christina & Jimmi Larsen

SL/3 Kuzonga’s Bizayo Danuwa Jo-Ann Nielsen Anja Pommer (DE)

Hvalpeklasse Tæver
Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

SL/1, Bedste Hvalp (10 point) Kuzonga’s Binti Ceaiss Jo-Ann Nielsen Inger Christiansen

SL/2 (8 point) Kuzonga’s Bayana J’Adore Jo-Ann Nielsen Jo-Ann Nielsen

L (3 point) Kuzonga’s Boudicca Jo-Ann Nielsen Else Baumgarten

Championklasse hanner
Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK Bhkl.1 
BIR (38 point)
Bedste Danske RR

INTCH DKCH SCH DCHVDH 
KLBCH DCHKLB KBHV01+02 
KLBV02+03 Kinyemi Anzi A´Bhubesi

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard Netti Gorosch & Poul H. Jensen

1/2 CK (11 point) DKCH UHP LP1 FP LP2 LP3
Ahali Fani’s Akali

Eva Bjøreng & Rolf Halvorsen Lene Tornkjær

1/3 (7 point) DKCH Zumeli’s Chaga Søren Holmgaard Christian Brauer

1/4 PLCH Lewanika BÁmukondisi Helle Lauridsen J. Prokop & G. Kryszkiewicz (PL)

1/- (5 point) DKCH Zumeli’s Ciko Søren Holmgaard René Skaarup
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Unghundeklasse hanner

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK (13 point) Lewanika Chobe Helle Lauridsen Brith Jespersen & Thomas Jensen

1/2 SL (9 point) Rafi ki Heidi Wiltmann Nielsen Helle Glent M. Winther

1/3 The Ridged Viking Adores Me B. Nygaard Annelie Jönsson

1/4 (6 point) Lewanika Cekesi Helle Lauridsen Helle Højmark

Mellemklasse hanner

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK Akkakais Beundransvärde Benjamin Kennel Akkakais Martin Alerstam (SE)

1/2 CK (11 point) Kinyemi Fora C’Usuli Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Åbenklasse hanner

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK Bhkl.3 Cert. 
Ny Dansk Champion

DCHVDH DCHKLB
Zungwini Flash

Karin Zühlke Heinz Leder (DE)

1/2 CK (11 point) Hazina’s 1st Hadhari Lena Carlson & Ebbe M. Møller Charlotte & Jens Winther

1/3 CK Filimon Z Lukovského Dvora P. Kotera Michaela Veselá (IT)

1/4 CK (9 point) Kuzonga’s Aurelijus Jo-Ann Nielsen Jo-Ann Nielsen

1/- Stenänga Ghali Baakir Margareta Lantz Elisabet Roos (SE)

1/- (5 point) Zumeli’s Dingeko Søren Holmgaard Christian Brauer

2 (3 point) LP1 Inkera’s Adingo Kirsten Bang-Olsen Jens Hansen

2 (3 point) UHP LP1 Ridgebow’s Embo Of 
Canello

Britt-Marie & Sven Stjärnfeldt Alexandra Nielsen

2 (3 point) Hazina’s 2nd Funa Lena Carlson & Ebbe M. Møller Charlotte Meinertz & Tim Larsen

2 (3 point) Vereus Qoya Sir-Mortlach Rafi ki Håkan Christiansson Dorte Drøhse

2 (3 point) Kinyemi For a C’Huluku Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard Linda & Claus Lund

2 (3 point) Kuzonga’s Alion Jo-Ann Nielsen Benthe Pedersen

2 (3 point) Isilwane Inja Abelo Vivian Poulsen Lykke & Lorenz Linnet

2 (3 point) Hazina’s 1st Uheri Lena Carlson & Ebbe M. Møller Annette Rosenfeldt & 
Peter Haugaard Hansen

Seniorklasse hanner

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK Bhkl.2 INTCH DKCH SCH DCHVDH 
FINCH NORDCH KBHV98+00 
GBCH Aakemba King Astor Gi’Fumo

Michael & H. Rustner Margareta Lantz (SE)

Championklasse tæver

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK Btkl.2 (21 point) DKCH SCH KLBCH DCHVDH 
Kinyemi Anzi A’Fora

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

1/2 CK DKCH Zumeli’s Dayimani Søren Holmgaard Søren Holmgaard (SE)

1/3 (8 point) KBHV02 DKCH KLBCH Kinyemi 
Anzi A’Zuza

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard Sonja & Jesper Olsen

1/4 Bedste Bevægelser
Bedste Hoved

SKCH Macumazahn Tusani Pearl P.J. Edgar Monika Tusanova (SK)

1/- (5 point) DKCH Dashiki Mandinka Anne Viherlaakso Klaus Lambæk

1/- (5 point) DKCH  Kijasaman Gukatiwa Of 
Djungelkatten

Mogens Børjesen Lena Carlson & Ebbe M. Møller

Unghundeklasse tæver

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK The Ridged Viking Adores U2 B. Nygaard Margareta Lantz (SE)

1/2 (8 point), Buksie’s Ærespræmie Isilwane Inja Banda Vivian Poulsen Tina Thomsen

1/3 (7 point) Isilwane Inja B’Kito Vivian Poulsen Eva Hald & Sam Juul Jørgensen

1/4 Isilwane Inja Binah Vivian Poulsen Birgitte Sandby (FR)

2 (3 point) Isilwane Inja Bayqueeni Vivian Poulsen Karin & Mogens Andersen

2 (3 point) RidgeRegals Pili Hannah Rikke B. & Johannes Knigge Ulla Holm-Pedersen
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Mellemklasse tæver

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK (13 point) Kinyemi Fora C’Ubia Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard Nada Nikolic & Sonja & Jesper 
Olsen

2 Stenänga Ghali Bakira Margareta Lantz Ulf Jönsson (SE)

2 (3 point) Bedste Handler (Julie 
Witwer)

Kinyemi Fora C’Himaya Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard Tine & Peter Wittwer

Åbenklasse tæver

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK Btkl.3 Cert. Stenänga Ghali Binti Mfalme Margareta Lantz Margareta Lantz (SE)

1/2 CK Btkl.4 Stenänga Ghali Batuuli Margareta Lantz Päranders Wärja (SE)

1/3 CK (10 point) Kinyemi Fora C’Ikunga Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard John Boje & Christian Hemmingsen

1/4 CK INTCH CZCH VV03 Terrouges 
Thembi

M. Beyers Petra Krejcova (CZ)

1/- (5 point) Lewanika Baba Tabili Helle Lauridsen Jens Hansen

1/- (5 point) RidgeRegals Kwanza Kinaya Rikke B. & Johannes Knigge Marianne & Peter Grønn Prior

1/- (5 point) Kinyemi Anzi A’Xola Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard Margit Louise Sand Nielsen

1/- (5 point) Ikimba Puuma Marianne Aaltonen Helle & Anne Sophie Lauridsen

1/- (5 point) Isilwane Inja Aziso Vivian Poulsen Vibe Morgana Lund Poulsen

1/- Kuzonga’s Amy Jo-Ann Nielsen Alexandra Junge (DE)

1/- (5 point) Zumeli’s Duduza Søren Holmgaard J. Lysemose & K. Juhler-
Kristoffersen

2 (3 point) Hazina’s 2nd Izibu Lena Carlson & Ebbe M. Møller Lena Carlson & Ebbe M. Møller

2 (3 point) Isilwane Inja Abela Vivian Poulsen Ane Marie Vilhelmsen

2 (3 point) Ridgebow’s Ginny Gox Of Ra Leo Britt-Marie & Sven Stjärnfeldt Nina Tollgaard

Seniorklasse tæver

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 CK Btkl.1 
BIM (31 point) Bedste Senior
Bedste Danske RR i Modsat

Zumeli’s Anzika Søren Holmgaard Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Avlsklasse

Bedømmelse Navn Afkom Ejer

Ærespræmie, Nr. 1
Bedste Avlsklasse 
(10 point)

DKCH SCH KLBCH DCHVDH 
Kinyemi Anzi A’Fora

Kinyemi Fora C’Usuli
Kinyemi Fora C’Ubia
Kinyemi Fora C’Himaya
Kinyemi Fora C’Ikunga

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Ærespræmie, Nr. 2 
(8 point)

DKCH 
Kijasaman Gukatiwa Of 
Djungelkatten

Hazina’s 1st Hadhari
Hazina’s 1st Uheri
Hazina’s 2nd Izibu
Hazina’s 2nd Funa

Lena Carlson & Ebbe M. Møller

Ærespræmie, Nr. 3 INTCH DKCH SCH DCHVDH 
FINCH NORDCH KBHV98+00 
GBCH Aakemba 
King Astor Gi’Fumo

INTCH DKCH SCH DCHVDH 
KLBCH DCHKLB KBHV01+02 
KLBV02+03 
Kinyemi Anzi A´Bhubesi
The Ridged Viking Adores Me
The Ridged Viking Adores U2
DKCH SCH KLBCH DCHVDH 
Kinyemi Anzi A’Fora

Margareta Lantz (SE)

Nr. 4 (1 point) Ikimba Puuma Lewanika Baba Tabili
Lewanika Chobe
Lewanika Cekesi
Lewanika BÁmukondisi

Helle & Anne Sophie Lauridsen

Opdrætsklasse

Bedømmelse Navn Afkom Ejer

Ærespræmie, Nr. 1
Bedste Opdrætsklasse
(10 point)

Kennel Kinyemi INTCH DKCH SCH DCHVDH 
KLBCH DCHKLB KBHV01+02 
KLBV02+03 
Kinyemi Anzi A´Bhubesi
DKCH KBHV02 KLBCH
Kinyemi Anzi A’Zuza
Kinyemi Fora C’Ikunga
DKCH SCH KLBCH DCHVDH 
Kinyemi Anzi A’Fora

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
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Så løb 2 måneder lige hurtigt forbi siden 
jeg rapporterede om udviklingen i vo res 
væddeløbstræning på Kalle rup.

Vi fi k besøg af 2 tæver i maj måned, 
Zuza og C’Ubia.  Zuza havde prøvet at 
løbe en enkelt gang før og det hav de 
hun bestemt ikke glemt for hun tog tur-
en en hel omgang i fl ot stil.  C’Ubia vil-
le åbentbart have del i begejsteringen 

og efter lidt lokken tog også hun en hel 
omgang.  Godt gået – vi vil så gerne se 
jer til træning igen. Der er helt sikkert 
løbs show materiale i disse piger.

Jeg fortalte sidste gang om en stor og 
stærk han hund der gerne demonstre-
rede sine agilske færdigheder på cen-
terarealet i stedet for at løbe efter har-
en på banen.  Vovsen hedder Hugo 

og tidligt i maj begyndte Hugo at løbe 
hele banen rundt på fl ot maner med 
mundkurv og er nu blevet en stabil 
løber.  Hugo har været på ferie med 
sin ejer til sin hjemland, Sverige, og 
vi venter spændt på at se Hugo til-
bage på Kallerup igen.

En tæve som jeg har nævnt tidligere 
hedder Bali og hun tænder nu også 

Det skete på 
Kallerup væddeløbsbane

Ærespræmie, Nr. 2 Kennel Stenänga The Ridged Viking Adores Me
The Ridged Viking Adores U2
Stenänga Ghali Binti Mfalme
Stenänga Ghali Batuuli

Margareta Lantz (SE)

Parklasse

Bedømmelse Navne Handler

No.1 (5 point) Bedste Parklasse Hazina’s 2nd Funa + Hazina’s 2nd Izibu Tim Larsen

No.2 (3 point) Zumeli’s Dingeko + Zumeli’s Dayimani Christian Brauer

Uoffi ciel Udstilling
Dommer: Søren Holmgaard (SE)

BIR-Uoffi ciel: Lewanika Caziba
Babyklasse tæver 

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

SL/3 Zumeli’s Athembisa Søren Holmgaard Torben Voigt

Hvalpeklasse tæver 

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

SL/- Kuzonga’s Butaa Jo-Ann Nielsen Anni & Lars Rabøl

Unghundeklasse tæver 

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/1 BIR-Uoffi ciel Lewanika Caziba Helle Lauridsen Jette Fuglsang

Åben klasse tæver 

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/2 Hazina’s 2nd Izimbali Lena Carlson & Ebbe M. møller Dorthe Højer Kristensen

2 Lövfällan’s Saffran Ingegerd Lindblad Vibeke Poulsen

Seniorklasse tæver 

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

1/4 Zumeli’s Ahsante Søren Holmgaard Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Lydighedsprøver 8. august 2004
Dommer: Bruno Christiansen

LP I 

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

2. præmie 148,5/180 
Bedste LP Hund

Lewanika Caziba Helle Lauridsen Jette & Lars Fuglsang

LP III 

Bedømmelse Navn Opdrætter Ejer

2. præmie 218/280 DKCH UHP LP1 FP LP2 LP3
Ahali Fani’s Akali

Eva Bjøreng &
Rolf Halvorsen

Lene Tornkjær
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helt enormt på harejagten.  Hun er fak-
tisk så focusseret at hun virker til at 
være i en slags trance når hun ’fan-
ger’ haren eften en omgangs fl ot løb.  
Bali udvidste ikke den store interesse 
gennem fl ere træningssessioner i for-
året MEN SÅ tog Balis forældre hendes 
hus-søster, Simba, med, som bor sam-
men med Bali til dagligt. Simba, en 
racekrydset hund med bl.a. Border 
Collie, tændte ivrigt første gang på 
væddeløbsbanen unden at vide hvad 
der foregik.  Hun drønede afsted i fl ot 
spurt efter haren, første gang hun blev 
sluppet.  DET kunne Bali ikke lade stå 
til og da det blev Balis tur var der plud-
selig ingen slinger i valsen – Bali løb 
fl ot en hel omgang og har gjort det 
siden. Begge hunde har accepteret 
mundkurven som er nødvendig for at 
undgå at ’haren’ bliver splittet af når 
de fanger den.  Bruger vi ikke mund-
kurv på ’tændte’ hunde bliver formand 
Ib lidt sur i kasketten for så går der for 
mange harer til på en enkelt dag.

Selv har jeg opnået at få Sandy, min 
tæve, til at løbe en hel omgang på 
egen hånd. Da vi startede i april var 
Sandy usikker på omgivelserne, lidt 
bange for de andre hunde og meget 
afhængig af at kun ne se mig, hvorfor 
hun altid drej ede omkring efter første 
sving og kom styrtende til bage til mig.  

Vi sat te hende sam men i løb med bror-
mand Busa og prøvede så at lade San-

dy løbe alene igen. Samme resultat.  
Så gav jeg Busa et enormt forspring 
da jeg næste gang satte dem sam-
men ... så stort, at Sandy ikke kunne 
indhente Busa på en runde, for jeg 
ville have at San dy oplevede at hun 
løb ’alene’ men med udsigt til Busa 
foran hen de så hun ’glemte’ mig.  Det 
hjalp, og næste gang Sandy løb alene 
på ba nen, tog hun hele vejen rundt og 
elsker at fange ha ren ved løbets afslut-
ning.  Sandy er nu en routi neret løber 
som jeg er begyndt at håndstarte fra 
åben box.  Begge mine hunde har ac-
cepteret mundkurven efter jeg udskif-
tede plastikmundkurven med en mund-
kurv lavet af tråd som ikke trykker på 
deres næse og er letvægt.

Sidst men bestemt ikke mindst fi k vi 
besøg af Cato, som er lillebror til mine 
hunde ... men her stopper det ”lille” 
også for Cato er en bredere hund en 
sin storebror og ligner mere Hugo i 
kropsbygning.  Dette kan være et plus 
hvis de 2 herrer skal løbe mod hinan-
den en dag. Cato tog alt i stiv arm på 
sin første væddeløbsdag. Det var 
egentlig mere tæverne (hvor er de 
dog deeeeejlige, uhm!) som gjorde ind-
tryk på Cato og hvad der foregik på 
banen med en støjende hare kunne 
ikke være mere ligegyldigt for Cato. 
Han blev så taget ind på banen for at 
blive håndstartet af sin ’mor’. Cato var 
stadig ikke imponeret over vores løbs-
bane men virkede lidt til at kede sig 

mens haren kom i position.  Men, boy, 
det var kun indtil haren farede forbi 
ham.  Hold da helt op hvor han kan 
rende, den unge hund!  Her er en 
hanhund som bare kan det der ved 
første forsøg.  Hvor er vi glade for at 
Cato og ejer kom forbi – vi håber at I 
snart kommer igen, og igen .... og 
igen.

For de stabile løbere, som er interes-
seret, er det blevet tid til at lære at 
starte fra box. Det er også blevet tid til 
at lære hundene at løbe med andre 
hunde uden at det kommer til slagsmål 
under løbet (”fi ght”). Begge mål kræ ver 
en del arbejde alt efter hundens psyke 
og væddeløbsinteresse samt vores 
evne til at træne med vores hunde.  
Dette er nye mål for at give lidt ud-
fordring til hundeførerne men det be-
tyder jo slet, slet ikke at vi SKAL den 
vej!  Det er også sjovt ”bare” at se sin 
hunds glæde ved at løbe rundt uden 
at der skal være fl ere udfor dringer i 
det.  Hoved sagen forbliver at hunde 
og hundeejere har en god oplevelse 
når de besøger Kallerup.  

Interesseret som har spørgsmål er 
meget velkomne til at kontakte mig på 
Rhodesian_Ridgeback@tdcadsl eller 
tel. 4821 1621.

Mange glade løbshilsener,

Birgit

Foto: 
Jens Hansen
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Udstillinger resten af året:
RRK udstillinger:

11 december 2004 i St. Merløse Fritidscenter. 
Anmeldelsesfrist 5. november 2004.
Dommer Jesper Pedersen, Danmark.
I tillæg til udstillingen afholder klubben julefrokost for alle 
der har lyst. Mere information samt tilmelding på klubbens 
hjemmeside:  http://ridgebackklub.dk

DKK udstillinger:

7. november 2004 i Herning. 
Anmeldelses frist 2. oktober 2004.
Dommer Ellis Hulme fra Storbritanien.

Regionsarrangementer - 
Vest:
Ingen arrangementer planlagt p.t. 

Hold øje med klubbens hjemside for kommende arrange-
menter:  http://www.ridgebackklub.dk/

Regionskontakt: Helle Lauridsen, tlf. 8624 4069,
 e-mail: helle@kibutata.dk

Regionsarrangementer - 
Øst:
Kallerup Væddeløbs Forening, Kallerupvej, 2640 Hede-
husene (nær Roskilde) byder alle velkomne til at prøve 
ovalløb med deres hund. Herefter koster det kr. 20 per 
hund for træningsløb for ikke-medlem.

Der er træning på banen hver søndag fra kl. 11.00 (dog 
ikke på løbsdage - check KVF’s kalender på http://
www.kvf-dogracing.dk/

Regionskontakt: Sonja Olsen, tlf. 4362 6052,
 e-mail: sot@codan.dk

Hvalpeanviseren informerer:
Forventet fødsel Fars navn Mors navn Opdrætter

10/10 2004 Witches LeCremes Trick Kinyemi Anzi A’Xola Kennel Ellemosen’s 
 HD: B   AA: 0 HD: A   AA:1 v/ Margit Sand
   Gedhusvej 18, 7451 Sunds
   Tlf. 9714 5428
   ellemosens@vip.cybercity.dk

27/10 2004 Lionhunt Fana Simba Isilwane Inja Azi Kennel Isilwane 
 HD: A   AA: 0 HD: A   AA:1 v/ Vivian Poulsen
   Momleby 5, Lundeborg
   5874 Hesselager
   Tlf. 62 25 40 29
   inja@tiscali.dl 

Forventet parring Fars navn Mors navn Opdrætter

Medio november  SCH NCH FINCH NORDCH  DKCH SCH KLBCH DCHVDH Kennel Kinyemi
2004 Mankoyas Great Gambo Kinyemi Anzi A’Fora v/ Nada Nikolic &  
 HD: A   AA: 0 HD: B   AA: 0 Anders Kjærsgaard
   Dublinvej 25
   2300 København S
   Tlf. 32 55 60 26. 
   kinyemi@kinyemi.com

Hvalpeanviser:   
Kirsten Hansen, tlf. 3641 4490
e-mail: ekmann@jubiimail.dk
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KennelsidenKennelsiden
Kinyemi 
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 Købenavn S
Tlf./Fax. 3255 6026   Mobil 4056 4067
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

Hazina’s
Ebbe M. Møller & Lena Carlson
Ruglesangsvej 27-i
DK-3460 Birkerød
Tlf. 4581 1040   Mobil: 4097 5571
E-mail: rr@hazinas.dk
Web: http://hazinas.dk

Omplaceringen informerer:
Der er ingen hunde til omplacering i øjeblikket.

Omplaceringskoordinator: 
Lena Carlson, tlf. 4581 1040
e-mail: lena@hazinas.dk

En annonce på kennelsiden koster 100 kr. om året - dvs. 25 kr. pr. blad.

Annoncen består af kennelnavn, navn og adresse på ejer(e) og kennellogo. 
Layoutet er fast - som i tidligere blade. 

Ønsker du at få en kennelannonce på siden, så indsend oplysninger til bladansvarlige Marianne Grønn Prior.



Bagside-hunden(e):


