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

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

Materiale indsendes til:
Marianne Grønn Prior, Lydumvej 20, 6830 Nørre Nebel
Tlf.: 7528 7928, 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 eller 
overføres til BG-Bank kto. 1551-7360444.

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: Nada Nikolic - 3255 6026, 
Helle Lauridsen og Søren Holmgaard
Brugshundeudvalg: Marianne Grønn Prior - 7528 7928, 
Lene Tornkjær, Sonja Olsen, Jette Rye, Stine Rosenbeck-Larsen, 
Dorthe Kristensen og Jo-Ann Nielsen
Udstillingsudvalg: Camilla Kjærulff - 5614 1090 og Nada 
Nikolic - 3255 6026

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem samt frivillige medlem-
mer 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
Dublinvej 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 7928 / 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 Margit Sand
Simmendrupby 12 Gedhusvej 18
4690 Haslev 7451 Sunds

Tlf.: 5638 3585 Tlf.:  9714 5428
E-mail:  E-mail:
ekmann@jubiimail.dk ellemosens@vip.cybercity.dk

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

Forsidefoto:     Kinyemi Fora C’Hamu (ejet af Trine Jensen 
 & Jørgen Frederiksen) viser stolt mors guld-
 medalje fra OL i Athen frem (kvindehåndbold).

Deadline Blad 2 2005:  1. maj 2005
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Bladansvarliges Klumme

Så nåede jeg til vejs ende for denne gang. Efter 2 år i bestyrelsen 
har jeg nu valgt at give stafetten videre til nye kræfter.
To år er måske ikke så meget i bestyrelsesøjemed, men jeg synes 
da, at jeg har gjort en lille forskel….

Bladet har ”rejst sig fra støvet” og indeholder igen en masse stof 
fra medlemmerne. Folk har meldt sig frivilligt til at oversætte og 
kommer med gode input (bare se den nye brugsside) og jeg føler 
der er god opbakning bag vores arbejde.
Brugshundeudvalgte har fået engagerede og aktive medlemmer 
og sjove lærerige arrangementer for klubbens medlemmer er på 
tegnebordet.

Sidste års Ridgebackdag blev til en weekend og var et hit.
Jamen hvis det nu går så godt – hvorfor stopper jeg så???
Svaret er – alt for mange bolde i luften på en gang!!!!!!!!!! Lige nu 
hænger det ikke sammen med bestyrelse, fuldtidsjob og familie, 
så bestyrelsen måtte droppes.

Jeg har været glad for at være med, men af og til tror jeg at folk 
(læs medlemmerne) glemmer at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og 
ulønnet. Vi gør egentlig det her af interesse, og fordi vi gerne vil 
skabe en bedre klub. Det er bare svært at opretholde entusiasme 
og gå på mod, når man gang efter gang mangler hjælp og tilslut-
ning til arrangementer.

SÅ kære ”med-medlemmer” OP AF SOFAEN!!!!!!!!!! Tilmed jer vo-
res udstillinger, LP-prøver og arrangementer. Mød op til general-
forsamlingen. Send dejlige vovsehistorier ind til bladet. Kom med 
gode forslag til fremtidige arrangementer – og vær måske med til 
at arrangerer dem. Klubben er også din og vi vil vel gerne have 
det sjovt alle sammen???

Mange glade hilsner
Marianne Grønn Prior

Indhold:
 

 2 Infosiden

  3 Bladansvarliges Klumme

  4 DS projektet

4 Griseører med salmonella

5 Brugs-News

  6 Info om GF 2005

  8 Referat af Bestyrelsesmøde 16. februar 2005

  9 Bestyrelsens årsberetning

11 Regnskab 

  12 Tag hunden med på campingferie

  13 Dækket i den kolde tid

13 Legeonkel Kali

14 Brandhundetræning - Part 2

14 Digital forvirring

15 Info om foredrag med Runar Næss

15 Demomodel for hundemassage 

16 HD indeks og hvad det indebærer

17 HD fotograferede Ridgebacks 2004

18 Hvalpe født i 2004

18 DKK registrerede importer i 2004

19 Sådan kommer du med i Yahoogruppen

21 Stafetten

22 Mentalbeskrivelser

26 Ikke jagtlige working test for Rhodesian Ridgebacks

28 Info om RR Dag 2005

 29 Info fra DKK: etiske anbefalinger og udstillingsregler

30 Uddybning af de to omformulerede §§ i DDK’s etiske 
anbefalinger

32 Hvalpeanviseren informerer (incl. hvalpelisten)

34 Udstillinger i 2005

34 Regionsarrangementer - Vest

34 Regionsarrangementer - Øst

35 Kennelsiden

36 Bagsidehunden

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

Deadlines Blade i 2005:

Annoncer til bladet skal sendes til kassereren 
samtidig med betalingen. 
Kassereren sender så annoncen videre til den bladansvarlige.

Mailadresser efterlyses
Så opfordres alle klubbens medlemmer til at sende deres 
mailadresse til klubbens kasserer Poul, som forsøger at holde 
styr på den slags sager…………..

Send en mail til buksie@get2net.dk

Der afholdes unghundementaltest 
på Sjælland lørdag d. 4 juni. Pris 300 kr pr hund, som indbetales 
på klubbens konto mærket “mentaltest”. 

Der gives fortrinret til hunde mellem 18 - 24 måneder. 
Tilmelding til Nada Nikolic, e-mail: kinyemi@kinyemi.com se-
nest 2 maj, hvorefter resterende ledige plader vil blive givet til 
andre racer. 

Ved tilmelding oplyses hundens stambogsnavn, DKK registre-
ringsnummer samt ejerens navn.

Adresseændringer
Husk at melde adresseændring til klubben når du fl ytter - »Return 
to sender« koster klubben ekstra penge og du går glip af dette 
fantastiske stykke litteratur.....

Vedr. stigning i udstillingspris
RRK har valgt at sætte udstillingsprisen til 300 kr. pr. 1/1-05. For 
de 10 kr. (differencen mellem DKK pris 290,- kr. og RRK pris 300,- 
kr.) får du et udstillingskatalog udleveret sammen med dit nummer 
uden yderligere beregning (gælder dog ikke RR-dagens katalog).
NB: Stigningen gælder kun på første hund man tilmelder.
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Griseører med 
Salmonella
Rhodesian Ridgeback tæven Juggi blev 
kun ni år. Hendes helbred var ikke altid 
helt godt, bl.a. led hun af et svagt immun-
forsvar(hvilket gav udslag i eksem) og kun-
ne f.eks. ikke tåle kødben, og kun en sjæl-
den gang et griseøre. Men med visse små 
hensyn til diæten var hun en glad og sund 
hund, som jeg forventede ville leve meget 
længere. Griseører fi k hun sjældent – kun 
hvis jeg skulle være væk i længere tid og 
en pose kunne holde længe.

Den fatale pose med ører blev købt på en 
af standende på DKK’s udstilling i Odense 
i foråret 2004 – så var de jo helt sikkert i 
orden ikke?

Juggi fi k sit ører af og til og i begyndelsen 
af september 2004 skulle jeg en tur til KBH 
og bad naboen om at kigge efter hunden, 
hun skulle så have det sidste griseøre i 
posen. 

Jeg havde godt lagt mærke til at netop det-
te øre lugtede meget stærkt og var lidt 
mørkere i farven end resten, men reagere-
de ikke på det.

Da jeg kommer hjem næste dag, kommen-
terer min nabo at Juggi fi ser slemt: ”det må 
nok være det griseøre” – men jeg slår det 
hen. I den kommende uge lægger jeg 
mærke til at hendes afføring er mørkere og 
løsere end normalt, men ikke slemt – og 
det bliver nok bedre snart, for hun har det 
ellers strålende.

6-7 uger senere går det helt galt, Juggi bli-
ver indlagt akut med voldsom diarre, får 
penicillin og får taget prøver og bliver 
sendt hjem igen nogenlunde rask, men på 
skrap diæt.

Ugen efter er den gal igen – nu er resulta-
tet af prøven også kommet retur – det er 
salmonella. Juggi får drop og masser af 
penicillin og har det fi nt de næste 3-4 uger, 
men så går det helt galt igen – og igen – 
og igen. Tilsidst kan hun ikke spise eller 
drikke selv og jeg bliver enig med dyrlæ-
gen om at det skal være slut.

Venlig hilsen
Bente Hornemann
Byvej 28, Katterød, 
5600 Fåborg

DS Projektet
“15 hunde deltog i DS projektet med blod-
prøveudtagning i Buddinge d. 21 februar. 
Disse 15 hunde kommer fra 5 Danske op-
drættere og 4 udenlandske opdrættere. 
Blodprøverne bliver sammen med 2 spør-
geskemaer samt kopi af stamtavle sendt til 
Nicolette Hilbertz, som leder forskningen i 

Sverige. Om den enkelte hund skulle være 
bærer af et eventuelt gen, der giver DS, 
bliver desværre ikke oplyst ejerne. Denne 
praksis gælder alle projekter som laves af 
det Svenske Landbrugsuniversitet. Skulle 
det senere vise sig at være muligt at udpe-
ge det gen som giver DS, bliver det sikkert 

muligt igen ved blodprøver at få klarhed 
over om ens hund er bærer eller ej. 

Tusinde tak til jer som stillede op med je-
res hunde og til Birgitte Schjødt, ejer af 
Buddinge Dyreklinik.”

Sidste udkald………
Hvis din hund skal være med til at støtte Projektet om Dermoid Sinus med et par dråber blod så er 
det NU du skal til melde dig.

Blodprøvetagning foregår 
• 30. marts fra kl. 15.00 hos Dyrlægehuset Kolding, Galgebjergvej 6 A, 6000 Kolding. Tilmelding til Marianne på tlf. 75 28 79 28 

eller mail pedeogkragen@mail.tele.dk
• 11. april fra kl. 17.00 hos Abild Dyreklink, Hovedgaden 41, 8220 Brabrand. Tilmelding til Helle på tlf. 8624 4069 eller mail 

helle@kibutata.dk

Insamling av blod -
prover för forskningen 
på Dermoid sinus
Tack alla ni Rhodesian Ridgeback ägare 
som har ställt upp med att åka till veterinä-
ren gällande de blodprover som anlänt till 
Sveriges Lantbruksuniversitet! Det är med 
ett stolt leende på läpparna som jag har 

mottagit proverna. Tillgång till arvsmassa 
(DNA från blodet) från många individer är 
av mycket stor vikt för studierna jag bedri-
ver med avseende på Dermoid sinus och 
jag är därför oerhört tacksam för er sam-
verkan. Det är underbart att så många av 
er bidrar till projektet via blodproverna och 
det är en fantastisk insats som gjorts/görs 
för samordningen av blodprovstagningar-
na! En studie av denna magnitud kan end-

ast genomföras i samarbete med Er som 
hundägare, så återigen, ett stort TACK för 
era insatser och att ni brinner så starkt för 
vår ras.

Med vänliga hälsningar, Nikki

Nicolette Salmon Hillbertz, PhD student

Dept. of Animal Breeding and Genetics

Swedish University of Agricultural Sciences
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Ridgebacken’s 
Brugs- NEWS
Øvelsen: ”Apport” 
(Samle op/holde indtil ”slipsignal”)

Der er mange måder at lære hunden at 
samle apporten op ( Apportbuk af træ eller 
anden genstand). Her er en metode som 
jeg selv har brugt. Jeg brugte en ”clicker/
godbid” for at kunne give hunden et så 
præcist og hurtigt signal på, at det den gør 
er rigtigt, men med brug af ”dygtig/godbid”
i stedet for click går det også. Det det gæl-
der om er at belønne præcist for hvert 
skridt hunden tager i den rigtige retning.

 ”Apporten” lægges på gulvet. Kigger hun-
den på apporten, => beløn. Går hunden 
mod apporten => beløn. Snuse til apporten 
=> beløn. Tager fat om apporten => beløn.  
Når hunden har fundet ud af at det er ap-
porten det drejer sig om, så belønnes der 
kun når den tager fat om apporten og hol-
der den i munden. Når hunden af sig selv 
tager fat om apporten ligeså snart den læg-
ges på gulvet er det tid til at sætte ordet 
”apport” på.. Hver gang hunden af sig selv 
tager apporten, siges ordet ”apport => be-
løn. Næste skridt er at hunden skal holde 
apporten indtil slipsignal gives (slip ell. tak). 
Forøg tiden langsomt og husk at variere ti-
den fra gang til gang. Slipper hunden ap-
porten inden slipsignal gives = ingen be-
lønning. Forfra med øvelsen, så hunden 
har mulighed for at gøre det rigtigt. Næste 
trin er at selvom føre rør apporten, så må 
hunden ikke slippe. Skulle hunden slippe, 
så igen ingen belønning og forfra.

Næste gang beskrives næste trin i 
”apportøvelsen” (Vente/løbe ud/løbe 
tilbage).

HUSK ALTID gå ikke hurtigere frem end du 
er helt sikker på, at hunden forstår, hvad 
det er du vil have den til.

 SLUT ALTID med succes. Ikke noget med 
at blive ved indtil hunden er led og ked af 
øvelsen. Hellere træne 4x10min. på en 
dag end 40min samlet.

HUSK på at ridgebacks ofte er for intelli-
gente til at ville blive ved med det samme 
gang efter gang.

GAB…!!! Siger de så.

Kali sidder med en apportbuk og venter på 
næste trin i apportøvelsen.

Go’ arbejdslyst!

Lene’s trænings-TIP:
• Hvis vi bliver ved at gøre det der ikke 

virker, så får vi samme resultat i mor-
gen som i dag

• Brug ikke NEJ eller andet negativt un-
der indlæring/træning, det er ikke moti-
verende for hunden. Vent hellere til 
den gør det rigtige og ROS/beløn hun-
den for det.

Lene og Kali, ”Springapporterings øvel-
sen fra LP3 i Rolfsted”)

Her KUNNE DIT ”brugsfoto” være med en 
lille forklarende tekst. Send dette til: Lene 
Tornkjær, Tværgade 9, 6621 Gesten. Mail: 
lenetornkjaer@hotmail.com

Aktiviteter og prøver:
Tag et kig på disse sider for dato på prøver 
og tilmeldingsfrist m.m.:

www.dansk-kennel-klub.dk
www.dch-danmark.dk/ 
www.rottweiler.dk
www.schweiss.dk
www.termin.dk 
www.ridgebackklub.dk

Hvis DU vil have dit prøve-
resultat i bladet sendes KOPI af 
prøveresultat til: 

Lene Tornkjær, Tværgade 9, 
6621 Gesten. Eller E-mail: 
lenetornkjaer@hotmail.com

Håber denne side kan være lidt inspiration 
til at komme i gang med at ”bruge” din 
Ridgeback

Go’ fornøjelse
Kali & Lene

    Resultater fra diverse-prøver: 

Ahali Fanis Akali  &
Lene Tornkjær

LP3  DKK/RRK             
St.Merløse

Point 203,5/280 3.pr

Embo & Alexandra 
Nielsen

C-klassen DCH 
Stevns afd. 

Point 142/150 1.pr

Ahali Fani’s Akali & Lene 
Tornkjær

”Sølv” Kørekort DKK
Kreds 3

Bestået Bestået
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GF 2005
Vel mødt til RRK’s Generalforsamling Lørdag d. 16. april kl. 12.00
Generalforsamlingen afholdes i Bakkehuset, Assensvej 100, Middelfart

Dørene åbnes kl. 11.45. Der vil blive serveret kaffe, te, øl og vand samt et stykke brød i løbet af dagen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge). 
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Rapport fra udvalgene
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
10. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

I år har vi tre poster i bestyrelsen på valg.

Marianne Grønn Prior og Camilla Kjærulff trækker sig fra bestyrelsen, mens Nada Nikolic genopstiller. Vi har to nye kandidater til be-
styrelsen og da vi således præcis kan dække de ledige poster vil, dette års valg til bestyrelsen foregå i ro og orden – uden kampvalg!!!!!

Kandidat til RR-klubbens bestyrelse:
Erik Kristensen

Jeg har det ligesom mine hunde – jeg reagere ofte på mit navn – 
Erik -  og skal det være rigtig formelt, kommer efternavnet Kristen-
sen med!!!!.

Jeg bor sammen med min kone Ane Marie og 2 Rhodesian Ridge-
back (Chessie og Mwisho) i Sunds, lige nord for Herning. Jeg har 
gennem hele mit 42 årige liv været vant til at omgås hunde – i mit 
fødehjem Rottweilere, siden en »hulihæk«, men siden 2001 har vi 
været de lykkelige ejere af først en Rhodesian Ridgeback og si-
den en til.

Jeg er ikke direkte blevet opfordret til at stille op til bestyrelsen, 
men er mere drevet af lysten til at gøre et stykke 
arbejde for en rigtig god klub. Samtidig vil jeg med mit 
kan didatur være med til at holde en link til »fastlandet«, 
så be styrelsen også i fremtiden får et bredt geografi sk 
grundlag.

Jeg har ingen umiddelbare mærkesager, men det er min faste 
overbevisning, at skal vi gøre racen noget godt, er vi først ogfrem-
mest nødt til at sikre overholdelse af klubbens etiske regler og ar-
bejde for at div. dommere overholder den racestandard, der er 
fastsat af FCI.

Jeg har erfaring fra fl ere typer bestyrelser, og fl ere forskellige po-
ster i disse. Jeg har ofte fået skudsmålet som en handlekraftig, 
men meget lydhør samarbejdspartner.

Skal klubben have sin berettigelse som en bred interesseorgani-
sation, skal bestyrelsen tegne ALLE medlemmer, både dem der 
interessere sig for udstilling, men i høj grad også dem der har de-
res Ridgeback som en del af familien.

Finder du ovenstående, som en person, der skal deltage i det 
fremtidige bestyrelsesarbejde og varetage din/jeres interesser – 
så mød op til den kommende generalforsamling og giv mig din 
stemme.

Med venlig hilsen
Erik Kristensen

Kandidat til RR-klubbens bestyrelse:
Nada Nikolic

Kære medlemmer,

Jeg vil gerne genopstille til endnu en periode i bestyrelsen. Til 
dem som ikke kender mig allerede, kan jeg fortælle at jeg er 42 år, 
og har sammen min min kæreste Anders, en lille hobby kennel un-
der navnet KINYEMI. Vi har pt. 5 hjemmeboende ridgebacks,i al-
deren 16 uger til 9 år, samt 2 udeboende.

Jeg har været aktiv i klub-og bestyrelsesarbejde siden 1997,hvor 
jeg har beklædt alle poster, dog med undtagelse af kassererpo-
sten. 

Jeg håber at det arbejde jeg har gjort gennem årerne har været til-
fredsstillende og at I har lyst til at jeg skal fortsætte. Jeg håber at 
se mange af jer til GF 2005.

Med venlig hilsen
Nada
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Forslag til ændring af Etiske regler vedrørende 
opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback 
Klubben’s medlemmer.

Ændring af § 6.

Forslagsstiller: Avls- og Sundhedsudvalget

Ny tekst:
§ 6 Alle hvalpe skal undersøges for Dermoid Sinus af opdrætter 
og/eller dyrlæge umiddelbart efter fødslen (inden for 2 døgn) og 
mindst 1 gang yderligere af dyrlæge før udleveringen ved 8-ugers 
alderen. Alle hvalpe skal have en Sinus attest trykt af DKK, under-
skrevet af dyrlægen. Sinus-attesten skal afl everes til DKK tatovø-
ren, som ikke må udlevere stambøger til de hvalpe, som Sinus er 
konstateret på. Stambøger på Sinus hvalpe sendes tilbage til 
DKK, som påfører et: ”Avlsforbud”. Hvis tatovering/chipning sker 
hos egen dyrlæge, skal denne indsende Sinus-attesten samt papi-
rer på mærkning til DKK. Først derefter sendes stambøger til op-
drætteren. En kombination der en gang har givet Sinus bør ikke 
gentages.

Gammel tekst:
§ 6 Alle hvalpe skal undersøges for Dermoid Sinus af opdrætter 
og dyrlæge umiddelbart efter fødslen (inden for 2 døgn) og mindst 
1 gang yderligere af dyrlæge før udleveringen ved 8-ugers alde-
ren. Alle hvalpe skal have en Sinus attest trykt af DKK, underskre-
vet af dyrlægen. Sinus-attesten skal medbringes til tatovøren, som 
ikke må udlevere stambog til de hvalpe, som Sinus er konstateret 
på. DKK skal have tilsendt disse ”Sinus stamtavler”, som skal på-
føres: ”Avlsforbud”. En kombination der en gang har givet sinus 
bør ikke gentages

 

NB!
Grundet mangel på spalteplads har bestyrelsen valgt at klubbens love og Etiske regler ikke er at 
fi nde i dette blad. Eventuelt interesserede kan fi nde de omtalte dokumenter på klubbens hjemmeside
www.ridgebackklub.dk, og vil selvfølgelig ligge til fri beskuelse på selve generalforsamlingen.

Kandidat til RR-klubbens hvalpeanvisning:
Margit Sand Nielsen

Jeg stiller op som klubbens hvalpeanviser. Det er et spændende 
job som jeg har bestridt før. Det er med årene blevet til, at de fle-
ste går  via klubbens, eller DKK’s, hjemmeside direkte til opdræt-
terne.

Jeg vil arbejde for at  indprente ansvarlighed overfor vore opdræt-
tere.

Når jeg selv har været i opdrættersituationen, mærker jeg en sti-
gende interesse for store muskuløse hunde.Det er et stort ansvar 
at udvælge de rette RR-ejere. Der har ligeledes været lidt for man-
ge omplaceringshunde i den senere tid.

Jeg  mener endvidere, at der mangler en tilføjelse i klubbens 
Etiske regler om avl og opdræt om:  til hvem og til hvad man kan 
formidle en Rhodesian Ridgeback. 

Med venlig hilsen
Margit Sand Nielsen

Kandidat til RR-klubbens bestyrelse:
Tina Thomsen

Jeg skriver for at tilbyde at stille op til valget til Rhodesian Ridge-
back Klubbens bestyrelse.

Jeg hedder Tina Thomsen, er 24 år, bor i Odense og er ejer af min 
første Rhodesian Ridgeback.

Hun, en dejlig tæve, hedder Banda og er 16 måneder gammel.

Jeg har været medlem af klubben og af Dansk Kennel Klub 

lige siden jeg fi k hende.

Min hobby er min hund, så jeg går jævnligt til udstilling med Banda 
og vi interesserer os for både lurecoursing og spor.

Jeg havde glæden af at hjælpe klubben, da der blev afholdt
Ridgeback-Dag på Juelsberg ved Nyborg. Det havde jeg stor for-
nøjelse af og derfor vil jeg gerne stille min energi til rådighed som 
bestyrelsesmedlem for klubben. 

Med venlig hilsen
Tina Thomsen
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Bestyrelsesmøde i Rhodesian Ridgeback klubben 16. februar 2005
Rettelser i referat fra sidste møde: I referatet punkt 11 stk. a står der at der er indsendt en klage vedr. 
dommer på udstilling i Odense, dette er forkert, det var på KBHV udstillingen i Ballerup. Pris på 
nummerholdere angivet forkert prisen er 85,- kr. for bronze/kobber og 90 kr. for messing/guld

Ind- og udgående post: 
• vi har fået svar på henvendelse til DKK af august 2004 vedr. aggressivitet i ringen (se bestyrelsesreferat 24/8 2004) – DKK svarer at 

de nye udstillingsregler dækker problemet: 
- Side 9: ”Hunde, der opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller hunde, kan bortvises af ud-

stillingsledelsen. Udstillingsledelsen kan endvidere fratage hunden den på dagen tildelte præmiering”.
- side 10: ”Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket ad-

færd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden 0. Det skal angives tydeligt på kritik og præmieliste, at nullet er givet på grund 
af temperamentet. En hund, som 2 gange får 0 på grund af temperamentet, kan af DKK’s bestyrelse fratages retten til avl samt 
retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv. En hund, der de to første gange, den deltager på udstilling i offi ciel 
klasse (efter hvalpeklasse), får tildelt 0, fortaber retten til at deltage på udstilling”. 

- Bestyrelsen beslutter på grundlag af DKKs nye udstillingsregler at vi fra nu af klart skriver i kataloget hvem der er udstillingsledel-
se på RRK udstillingerne.

• Vedr. korrespondance med Iben Ellerbæk: svar givet offentligt i bladet og bestyrelsen anser sagen for afsluttet.
• Modtaget brev fra Broholmerselskabet vedr. BS´s konfl ikt med DKK, brevet er taget til efterretning.
• Brev DKK nyt layout i Hunden, specialklub spalterne er beskåret til nu kun at indeholde: formand og hvalpeanvisers navn og e-mail, 

samt klubbens hjemmeside.
• DKK repræsentantskabsmøde lørdag 12/3 Nada deltager.
• Brev fra DKK at tilføjelsen til vores love er godkendt (§ 12.9 vedr. hvalpeanviser)
• Brev fra DKK vedr. DKKs etiske regler – se brev fra DKK andet steds i bladet. 
• Henvendelse fra Anette Boesen vedr. disposition om at komme på hvalpeliste da hendes medlemskab af RRK grundet adskillige 
fl ytninger ikke var fornyet. Dispensation blev vedtaget da Anette har været medlem af klubben siden 1994.

• mail fra Jo-Ann Nielsen vedr. hvalpekøberne ikke har modtaget blad, indbetalingen fundet men ingen af hvalpekøberne er registreret 
på medlemsliste, bestyrelsen har besluttet at hvalpekøberne derfor får medlemskab 2005 uden yderligere vederlag.

• Mail fra medlem der kritiserer resultat registreringen fra en udstilling, da ikke alle præmieringer var på. Bestyrelsen understreger at 
indsamlingen er frivilligt arbejde og at det tit kan være svært at få alle præmieringerne med fra ringsiden. Der vil blive sat en note på 
nettet vedr. dette. 

• Ved gennemgang af kuldregistreringer, blev der lagt mærke til to kuld hvor bestyrelsen vil rette henvendelse til opdrætterne (med cc. 
til DKK) hvor de etiske anbefalinger (fra både RRK og DKK) er overtrådt det ene er en halvsøster/bror parring (se brev fra DKK an-
detsteds i bladet.) det andet en nyimporteret tæve (født 12/96) der har fået sit 6 kuld i DK de første fem er født i Tyskland.

• HD AA resultater: se andetsteds i bladet. 

GF 2005:
Camilla oplyser at hun alligevel ikke genopstiller til bestyrelsen pga. familieforøgelse med dertil hørende travlhed på hjemmefronten.

Kandidater til bestyrelsen inkl. Suppleanter :  •  Erik Kristensen     •  Tina Thomsen     •  Nada Nikolic

Kandidat til Hvalpeanvisning:   •  Margit Sand

Ændring af etiske regler:  §6 stk. 1, ændres, se andetsteds i bladet

Forslag til referent:  •  Jens Hansen 

Forslag til revisorer:  •  Klaus Lambæk     •  Claus Lund

Kontingent: 
Bestyrelsen foreslår at enkeltmedlemskab er bundet til husstanden, et medlemskab giver en stemme og en opstillingsberettiget, familie 
medlemskab koster 150 kr. ekstra og giver ret til to stemmer og to samtidige opstillingsberettigede 

Blad 1
Mange gode artikler indsendt, der skal også annonce om RR dag i! fristen til indsendelse SKAL overholdes!!!!! Hvis tidsfristen ikke er 
overholdt kommer det ikke i.

Regnskab
Regnskabet ser fi nt ud, der er positivt resultat overskud 2610, - formue 33.241, kassereren sender rykkere ud til medlemmer der ikke 
har betalt inden 31.01.05
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Rapport fra udvalg:
Avls og sundhedsudvalg: DS projektet kører både på Sjælland og i Jylland, MH test 4/6 på Sjælland pris 300 kr. og udvalget har gen-
nemgået Mentalbeskrivelse for 44 hunde og gennemsnittets profi len følger fi nt den opstillede profi l.

Brugshundeudvalget: har haft et møde vedr. samarbejde m. andre klubber om træning. Oprettelses af et brugs- og spor CH. LP fast på 
juleudstilling og RR-dag. FDA blev også diskuteret, da fl ere aktive medlemmer i FDA trækker sig er der spørgsmål om grunden til med-
lemskab er ved at bortfalde.

Udstillingsudvalget: fi re udstillinger på plads for 2005: 27/3, 6/8 og 8/10, 3/12. Linda Costas billet skal bookes. Jylland og sjælland skal 
begge have en skrivemaskine.

PR udvalget – der skal kigges på ”skal det være en RR” den gamle er forældet

Honorarer til ringsekretærer, og mental beskrivere. 
Nada foreslår at vi giver mere end minimum taksterne fremover. Vedtaget, ringpersonale får 200 kr. udover vin, samme til mental beskri-
vere.

Webben skal revideres og mere vægt på klubaktiviteter.

Eventuelt.:
Alle udvalgsmedlemmer får refunderet kørsel, 
RR-dags udvalg skal nedsættes nu.
Nye medlemmer skal have et ”velkommen i klubben” brev med det samme. 

Næste møde begyndelsen af maj.

Bestyrelsens Årsberetning

Med håbet om, at det ville vække en større interesse for klubbens 
Generalforsamling, blev denne i 2004 afholdt i Storkøbenhavn. 
Hvis ikke det var første gang, så var det i hvert fald én af de første 
gange, den blev afholdt så tæt på hovedstaden. I alt havde 18 
medlemmer fundet vejen, mod 14 året før. Dette var noget skuf-
fende, selvom vi selvfølgelig var glade for den lille stigning og at 
der var medlemmer til stede, som vi ikke havde set til GF før. Det 
er ærgerligt, at der ikke er større interesse for klubbens og racens 
fremtid. Nogle vil måske tro, at det fortrinsvis er opdrættere, som 
fi nder det interessant at deltage, men dette er ikke tilfældet. En del 
opdrættere møder aldrig op, hvilket kan undre. Det er måske mere 
forståeligt at kælehundeejerne fravælger GF i en ellers travl hver-
dag.  Samme mangel på interesse gælder, når vi taler om uraf-
stemning. GF vedtog en lovændring, som blev sendt til urafstem-
ning blandt medlemmerne over sommeren. I alt 4 kuverter blev 
modtaget, med totalt 8 stemmer. Lovændringen var lille, men det 
er vist ikke grunden til den manglede deltagelse. Der var den sam-
me trend i 2003, desværre.

Kort tid efter GF, valgte vores tidligere kasserer at trække sig fra 
posten og bestyrelsen, hvilket gjorde, at vores 1. suppleant trådte 
ind i bestyrelsen, som samtidig omkonstituerede sig.

Årets højdepunkt var Ridgebackdagen, som i år for første gang 
var udvidet til en hel weekend. Tilbudet fra Erik og Lise-Lotte Juel 
om at afholde disse specielle dage på Juelsberg Gods ved Ny-
borg, var noget, som vi modtog med stor begejstring. Rammerne 
var smukke, vejret var fantastisk og tilmeldingerne var på over 80 
Ridgebacks. At dommeren og ringsekretæren lagde sig syge, få 
dage før arrangement kunne have taget pippet fra os, men det lyk-
kedes at fi nde en dommer fra Holland, fru G.J.J. van Gellicum, i 
stedet for den annoncerede dommer fra Sydafrika og en ringse-

kretær i form af en af vore autoriserede racedommere, hr Gunnar 
Nymann, som velvilligt stillede sig til rådighed i sidste øjeblik trods 
privat arrangement samme dag. Det skal dog lige indskydes, at 
dommeren fra Holland havde boet i Sydafrika i over 40 år, så lidt 
Afrikansk forblev der over arrangementet. Regionsfolkene havde 
gjort et stort stykke arbejde, og havde bl.a. fået mange sponsorga-
ver, så der blev solgt mange lodder i løbet af dagen. Maden stod 
Henrik og drengene igen for og med helstegt pattegris og fadøls-
anlæg gik ingen sultne eller tørstige derfra. Selve tiden, det tog 
vores dommer at færdigbedømme alle klasser, gjorde, at midda-
gen først startede omkring 19.30, hvilket var alt for sent og udde-
lingen af pokaler og diplomer til ”Årets hunde” under middagen, 
blev desværre ikke så festligt, som vi havde håbet. Det var netop 
blevet fl yttet fra frokostpausen, hvor vi tidligere have uddelt, til un-
der middagen for at gøre det mere festligt, men det fungerede ik-
ke. Hvordan det skal løbe af stablen i 2005, ved vi endnu ikke.

Udstillingsudvalget afholdt i alt 5 udstillinger i 2004 med i alt 231 
tilmeldinger (46 i gennemsnit), mod 4 udstillinger og 156 tilmeldin-
ger (39 i gennemsnit) i 2003, hvilket er en fl ot fremgang. Juleud-
stillingen havde 47 hunde tilmeldt selve udstillingen, og mange 
blev til den efterfølgende og hyggelige julefrokost. Det var lykke-
des to af vores medlemmer, Ane Marie og Erik fra Sunds, at få 
sponsoreret tæpper fra Herninghallerne.  Det gør, at hundene ikke 
glider på de glatte gulve i hallerne og dermed føler sig mere sikre i 
ringen. Tak for dette tiltag, det har gjort indendørsudstillingerne 
meget bedre. Tæpperne ligger pt. i Århus og St. Merløse, så de 
fl este af vores kommende udstillinger, vil af praktiske årsager blive 
afholdt der. 

Der er kommet mere struktur på bladudvalget og omkring layoutet. 
To medlemmer har været inde på layoutposten i 2004, Michael 
Hansen, Fåborg og Lena Carlsson, Birkerød, og der er ingen tvivl 
om, at det er et kæmpe arbejde, tak for jeres indsats. Medlemmer-
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ne er begyndt at indsende fl ere artikler, hvilket letter redaktørens 
arbejde med at fi nde indhold til bladet. Efterlysningen efter over-
sættere i bladet, har givet fl ere henvendelser. Det giver mulighed 
for at krydre bladet, med gode artikler fra udlandet. Det er desvær-
re blevet dyrere at sende bladet ud idet portostøtten er bortfaldet. 
Dette betyder, at sideantallet, for at holde portoprisen nede på 
7,50 kr. pr. blad, ikke må overstige 24. 

Brugshundeudvalget har fået fl ere medlemmer og det får også be-
tydning for fremtidige aktiviteter. RR weekenden bød på en selv-
stændig dag med LP prøver og lurecoursing. I betragtning af, at 
det var første gang vi prøvede at afholde aktiviteter over 2 dage, 
var der en pæn tilslutning til det mere brugsprægede. Vi har tillige 
afholdt LP prøver i forbindelse med juleudstillingen. 

Der var desværre ikke mange deltagende Ridgebacks – 2 stk. – 
blev det til, så der var åbnet for andre racer også. Vi håber at få 
en større tilslutning i 2005, så vi fortsætter med at arrangere LP 
prøver ved nogle af vores udstillinger. I hvert fald lidt endnu. Vores 
medlemskab i FDA udmøntede sig i et par velbesøgte spordage i 
Jylland. 

Desværre var der ikke mulighed for samme aktivitet på Fyn eller 
Sjælland. Ved årets afslutning gik fl ere af FDA’s bestyrelsesmed-
lemmer ud af bestyrelsen, så hvordan fremtiden tegner sig for 
FDA og vort medlemskab, ved vi endnu ikke.

Avls- og Sundhedsudvalget har haft to møder i det forløbne år. 
Mentalbeskrivelsesprofi len er blevet evalueret udfra beskrivelser-
ne af de efterhånden 46 testede hunde (2 gennemførte ikke, men 
blev afbrudt). Det er dejligt at se, at gennemsnittet ligger meget 
fi nt og nær ønskeprofi len. Der er dog et par steder, der måske bør 
justeres i profi len, idet Avls- og Sundhedsudvalget ikke helt var 
klar over, hvad momentet indebar da profi len først blev fastsat. 

Der blev afholdt 3 mentaltests i 2004 (2 i Jylland og 1 på Sjæl-
land), men det har været svært at få DKK’s mentalbeskrivere til at 
fi nde tid til os. Derfor kun den ene på Sjælland, desværre.

Det er blevet besluttet at gentage sundhedsundersøgelsen, denne 
gang til hunde, der er blevet et år siden sidste undersøgelse. Det 
er endvidere blevet besluttet aktivt at medarbejde i projektet om 
den genetiske kortlægning af Dermoid Sinus, hvilket blodprøve 
udtagningen, som afholdes fl ere stedet i landet, vidner om.

Der er blevet født i alt 67 hvalpe fra 8 kuld i 2004. Herudover er 
der importeret 7 hunde, 1 fra USA, 1 fra Sydafrika, 1 fra Norge, 1 
fra Tyskland og 3 fra Sverige. 

Der er HD/AA fotograferet i alt 23 hunde, hvilket er det største an-
tal nogensinde (mod 18 i 2003, 10 i 2002 og 8 i 2001) og det er 
meget tydeligt, at enkelte kennelejere arbejder hårdt for at få så 
mange som muligt af deres afkom fotograferet, for på den måde at 
skaffe sig et korrekt billede af deres opdræts og racens HD/AA til-
stand. 

Generelt går det helt utroligt godt for racens HD status: ud af de 
23 fotograferede havde de 19 HD status A og 3 HD status B - og 
kun en enkelt hund HD status E. Det samme billede gør sig gæl-
dende mht. til AD status: her har de 21 status 0, 1 hund har status 
1 og igen kun 1 har status 2. 

De fl este af vores regioner ligger lidt i dvale. Dog foregår der lidt 
på Sjælland og i foråret 2004 var der god tilslutning til Jette Ryes 
lydighedstræning. Lurecoursing er ikke rigtig kommet i gang, 

på Sjællandssiden, fordi maskinen er meget ustabil. Det må vi få 
ordnet til foråret 2005. Et medlem har været meget aktiv på Kalle-
rup væddeløbsbane og mange RR’s nyder nu at strække ud efter 
haren. Det ser ud til at de første RR’s får løbslicens i 2005.

Der har også været lidt gang i den på Jyllandssiden, med fl ere Lu-
recoursing løb i det midtjydske. Jyderne har også haft en enkelt 
dag på Bjerringbro Væddeløbs bane, men et mere fast arrange-
ment kunne desværre ikke lade sig gøre på grund af sygdom. 
Desuden har der været Schweiss træning og ”for sjov prøve” i 
samarbejde med FDA, hvilket vist gav de deltagende RR’s ”blod 
på snuden” for mere af denne spændende sport. 

Det meste af hvalpeanvisningen foregår via Internettet og klub-
bens hjemmeside, men der er stadigvæk mennesker med interes-
sere i racen, som ringer til vores hvalpeanviser Kirsten Hansen, 
som i øvrigt holder en pause efter næste GF. Heldigvis har der 
været rimeligt stille hos omplaceringskoordinatoren Lena Carls-
son, som i øvrigt ønskede at stoppe, fordi hun har overtaget po-
sten som bladlayouter og ikke kan fi nde tid til begge poster. Stor 
tak til Kirsten og Lena for jeres engagement. Margit Sand Nielsen 
er blevet ny omplaceringskoordinator. 

Vores økonomi er sund og stabil og 2004 gav et overskud på kr. 
2.510,39 mod et underskud i 2003 på kr. 3.237,23 i 2003. Med-
lemstallet er på 228, en dejlig stigning i forhold til de 193 i 2003.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige medlemmer, for den 
indsats de har ydet ved arrangementer og lignende, for klubben 
og dens medlemmer. Tillykke til de mange hunde, som har gjort 
det godt i det forgangne år – det være sig på udstillinger, til brugs-
hundeprøver, på væddeløbsbanen og ved mange, mange andre 
aktiviteter. Det er dejligt, at I viser, at en Rhodesian Ridgeback er 
en alsidig hund.
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Regnskab
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Tag hunden med på cam pingferie
Sidste års sommerferie var vores første 
som hundeejere, altså ud over den som-
mer vi fi k en skøn ni uger gammel guld-
klump i familien. Da vi er forholdsvis entu-
siastiske udenlandscampister havde vi 
forbe redt os på »familiefor øgel sen« ved at 
udskifte teltet med en mere praktisk cam-
pingvogn, for med os på ferie, det skulle 
hun selvfølgelig. Vi har sørget for at an-
skaffe os en race, der gerne vil med og 
som kan lide varme, så hvorfor efterlade 
hende i pen sion?

Caziba elsker at køre bil, så vi havde ingen 
problemer med at køre så langt. Bilen hav-
de vi  forberedt til turen ved at sætte solaf-
skærmning op i bagruden og sideruder ne, 
der udover fl yttede vi rundt med løs solaf-
skærmning, alt efter hvor solen stod og fak-
tisk hørte vi ikke en lyd fra hende på turen, 
hun lagde sig simpelthen ned og sov.

Ned gennem Tyskland stop pede vi ca. 
hver 2. time for at strække ben og komme 
på toilettet, og her stødte vi på et lille pro-
blem. En unghund sætter sig altså ikke ba-
re sådan ned og tisser hvor som helst, ty-
ske ra stepladser var altså bare FOR ulæk-
re for en sippet tæve. Så vi måtte holde 
hvil på specielt udvalg te steder, så damen 
kunne få forrettet sit nødtørft men hvad, 
det var faktisk også hyggeligere for os. Vi 
havde jo selv fornødenhederne med til de 
tobenede.

Selvom vi ikke kom så hurtigt frem med 
vogn og hund som tidligere år, så hyggede 
vi os på en anden måde, tog os tid til rej-
sen. Vi kunne jo bare kaste os ind på en 
camping plads sætte benene ned på cam-
pingvognen og så var vi klar til over natning 
- nåe ja altså efter en lang spadsere tur og 
leg med Caziba, for som den unghund hun 
var, var hun sprængfyldt med energi efter 
en dag i bilen. 

Nu er vi, hvis vi selv skal sige det, ret gode 
til at fi nde små fi ffi ge ste der, med gode 
plad ser og smuk natur, så vi nød gåturene 
lige så meget som Caziba. 

Tror nok vi fi k under holdt en del medcampi-
ster med vores leg og RR’s er nu engang 
gode til at charme sig ind hos folk, så vi fi k 
også 3-dobbelt kontakt til andre mennesker.

På turen lærte Caziba også lidt om tyngde-
kraftens virk ning. Man skal passe på med 
at sætte fuld speed på ned ad bakke! Vi fi k 
os et billigt grin, da hun på en meget stejl 

græsmark opdagede, det her går vist galt 
og i bedste teg ne seriestil måtte have bag-
benene helt ud i meget hurtig bredgående 
for at bremse.

Vi havde planlagt at blive i det nord lige 
Frankrig, så turen ikke ville blive så lang 
og det sydlige var allerede udforsket tidli-
gere. Det gav os en som merferie med 
knap så godt vejr som vi var forvent med. 
Vi havde en del overskyet men dog lunt 
vejr, om aftenen regnede det ofte (vi blev 
alli ge vel kun rigtig våde en en kelt gang på 
hele ferien - DET passede vist Caziba 
fi nt). Vi var glade for at vores telt var ud-
skiftet med et »hun dehus«, det er faktisk 
ret hyg geligt med en god roman, en drink 
og en vapse der ligger som en anden hot 
dog og snorker mens regnen trom mer 
mod taget.

Da vi nåede frem til Cham pagneom rådet 
kom den store prøve - hvad ville Caziba si-
ge til at være »lænke hund« i 3 uger. Vi hav-
de øvet lidt; men det var ikke blevet til så 
me get. Hun tog selvfølgelig en galloptur ud 
til enden af linen og fi k et brat stop - og det 
var så det. Herefter vidste hun ligesom altid 
hvor meget snor hun havde fået. Hun hver-
ken tyg gede i linen eller proteste rede over 
at være bundet. Vi efterlod hende aldrig 
begge to på én gang og det var hun så til-
freds med.

Campingvognen blev altid placeret med om-
hu, så Ca ziba fi k længst mulig snor og så 
hun havde adgang til vog nen og skyggen 
under den. Vi opdagede snart, at hun ikke 
havde arvet sin fars hang til meget varme 
steder (som f.eks. drivhuset en varm som-
merdag) så hun ville helst være i skyggen, 

her havde hun det til gengæld fi nt.

Efter en enkelt gang eller to at have sat 
naboerne på plads, og fået be sked af os 
om, at der skulle de altså bare være, hav-
de vi heller ingen problemer med larm og 
gøen. Det bliver spændende at se, hvor-
dan det går i år med et år mere på bagen.

På Bastilledagen d. 14. juli boede vi i en lil-
le hyggelig, typisk fransk by mellem 2 fl o-
der. Byen fejrede dagen med et kæmpe fyr-
værkeri, i parken 200 m fra hvor vi bo ede. 
Jeg tror aldrig jeg har oplevet sådan et infer-
no tidli gere og kiggede ned på en snorken-
de ridgeback, der ikke så meget som løfte-
de et øjenlåg - hvis Caziba ikke var så fl ink 
til at komme når man kalder, ville jeg have 
svoret på, vi havde købt en døv hund. 
Vores engelske naboer spurgte bekymret til 

hende dagen efter fyr værkeriet, og kiggede 
noget skep tisk på os, da vi fortalte, at hun 
så mænd havde sovet videre.

Hvis hunden ikke er til fest og farver, skal 
man nok vælge en lille cam pingplads på 
lan det omkring d. 14. juli, for der går 
franskmændene altså til den mange 
steder.

Vi havde en rigtig hyggelig, meget anderle-
des ferie, men absolut ikke ringere end tidli-
gere. Jeg er dog sikker på at Caziba savne-
de sine lege kam merater derhjemme, for 
franskmænd slipper ikke så dan deres hun-
de fri for at lege næh nej.

I år regner vi med at turen skal gå til Sve-
rige - nu da vi har fundet ud af at vejret ikke 
er af afgørende betydning for en god ferie. 
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Vi vil gå på jagt efter en rigtig svensk eng-
legårdsstemning.

En »hundeferie« skal have vores aller var-
meste anbefa linger.

Vores erfaringer om Fran krig 
med hund:
• Meget hundevenligt, ofte stiller butiks-

ejere vand til hundene på gaderne. 
På mange restauran ter er det muligt 
at spise uden for, med en velopdra-
gen hund.

• Hunden må komme med rigtig man-
ge steder, dog ikke til mange af de in-
den dørs sevær dighede r. Men blot 
hunden er i snor, må de komme med 
til de fl este udendørs tu ristmål.

• Hjerteorm forekommer i Fran krig, så 
pas på hvad hunden spiser/snuser i.

• Nogen steder er der mange tæger, 
så kontrol ler hunden ef ter gåturen 
eller mindst en gang om dagen. 

• Forvent ikke hundeleg - hunde ne bli-
ver stadig op draget efter meget gam-
meldags metoder! (I nogle super-
markeder hænger stadig en billig ud-
gave af den ni-halede mellem fo der 
og hun delegetøj)

Forslag til en huskeseddel:
• Rabiesvaccine ca. 1 må ned før afrejse
• Hundepas (fås hos dyr lægen)
• Solafskærmning til bilen + en para-

sol så man altid kan lave skygge
• Vand til bilturen
• “Legetøj”/beskæftigelse til hun den
• Rigeligt med foder og guf
• God seng, som også kan tåle at væ-

re udendørs

• God lang line til at stå bundet i 
• Lang line til gåturene - det er ikke al-

le vegne, man kan fi nde steder, hvor 
hunden kan være løs

Husk:
Vis hensyn til medcampister og andre 
mennesker, så de ikke plud selig har en 
stor fremmed hund stående i nak ken.
Efterlad aldrig hunden i bilen! - man ved ik-
ke, om den sta dig står i skyg gen, når man 
vender tilbage.

Med ønsket om en god ferie 
Caziba & Jette  

“Dækket i 
den kolde tid”

Kali har kunnet holde varmen både til træ-
ning ude og på skitur til Sverige m.m.og 
Kali vil anbefale andre at kigger ind 
på www.obtrack.com for yderligere oplys-
ninger om det praktiske dækken.

Men det bliver nu dejligt når det bliver som-
mer.

Vinterhilsner fra 
Kali

”Legeonklen Kali”
Det kan være meget hårdt, anstrengende 
og utaknemligt at være ”Legeonkel” for Ku-
zonga’s tøser: Boudicca og J’Adore.

Hilsen Kali

”Jeg låner lige et ben, det opdager han ikke”

”Uhm! Noget spiseligt hos ”onkel” Kali”

”Og måske lige en hale, UPS ! opdaget”

”Har du lov til det? ”
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Brandhunde træning – part 2
Så kom den sidste træningsgang i lørdags, den 20. nov. Vi skulle 
alle testes for at se om vi opfyldte kriterierne for at bestå:
• Reagere på fært
• Opsøge røgkilden
• Alarmere

☺ Cebu klarede det fl ot – vi lavede to scenarier:

1)   ”Opvarmning” 
Som jeg har skrevet før, er det vigtigt, at man starter med at gå et 
par skridt tilbage i forhold til hvor man nåede sidst. Således at 
man er sikker på succes. Dette gjorde vi ved lineføring forbi røgkil-
de, som Cebu så skulle reagere på:

(Billedet er opstillet for fotografens skyld ;-) )

(Her reagere Cebu på at færten er oppe)

2)  Alarmering af person
Dette var den egentlige test. Jeg havde sat mig med et tæppe et 
stykke fra røgkilden, i et afl ukket rum, mens Cebu var udenfor og 
ventede på at blive lukket ind.

Hun bliver lukket ind, og skal straks have færten, opsøge, marke-
re, alarmere og vise mig hvor det er det brænder. Desværre har vi 
ikke fået nogle gode billeder af dette – men det gik meget fi nt.

Det er jo en meget opstillet situation, for det er ikke særlig ofte, at 
Cebu slippes ind i et rum, hvor jeg sidder på en stol med tæppe 
og forholder mig total passiv. Så hun startede med at løbe over 
mod mig, fi k så fært, gøede på vejen da hun passerede røgkilden, 
sprang op ad mig, hvorpå hun gøede hidsigt – fi k ”vækket” mig og 
vist mig hvor røgen kom fra...☺ En ren Oscar performance! ☺ 

Vi fi k vores diplom, samt et fi nt messingskilt til halsbåndet med 
”En trænet brandhund redder liv” indgraveret ☺

Jeg spurgte, om der ville komme en fortsættelse, hvor kravene 
øges, men indtil videre er bolden hos Pedigree klubben, og pt er 
der vist ikke fl ere hold på beding. De to hold der startede efter vo-
res i Hillerød, var i Aalborg og i Horsens. Det i Aalborg blev lukket 
ned da de vist aldrig rigtig fi k gang i det, og det i Horsens har vist 
kørt ok, men ikke med samme succes som hos os i Hillerød. 

Så det er uvist om Pedigree vil fortsætte – men de har da fået god 
reklame fra diverse medier – der har været spots i TV (DR1, DR2, 
TV2 og lokal stationer), i radioen samt i diverse dags- og ugebla-
de. Der er stor interesse for brandhunde træningen, og det er da 
også oplagt at bruge hundens gode snude til dette!

Vi startede 12 på holdet, men endte med at være 8:

Vi har aftalt at vi 8 mødes til januar og laver en opfølgning for vo-
res egen skyld.

Mange hilsener 
Cebu & Stine ☺

Digital forvirring!
Hvilke RR-ejer kender det ikke - “vi skal lige have et par billeder i 
kassen af verdens dejligste hund” - i disse digitale tider går det 
som regel også derud af - MEN vi havde en sort lørdag for nyligt - 
digitalkameraet virkede ikke! Det kunne vel ikke allerede være 
slidt op (kun ca. 1 år gammelt)? 

Panikken var lige ved at gribe os - men den lokale fotohandler 
reddede dagen - forklaringen var simpel: hver gang vi tømte 

hukommelseskortet, gjorde vi det på computeren - men dennes 
harddisk taler ikke helt samme sprog som fotografi apparatet - 
DERFOR skal man altid huske at formatere hukommelseskortet i 
fotografi apparatet når man har tømt det for
billeder. Blot en lille forbruger oplysning 

Med venlig hilsen
Ane Marie og Erik
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Nordsjællands Hundeadfærdsskole 
og Rhodesian Ridgeback klubben 
præsenterer:
Spændende to dages foredrag med den norske 
ulveforsker, Runar Næss 
(for mere info om Runar, se www.alpha-gruppen.com/runar_
foredrag.htm)

Runar er leder af ALPHA gruppen, en uafhængig norsk forening 
der har til formål at udbrede kendskabet til ulven i Skandinavien. 
Runars CV er langt og imponerende, han er bl.a. uddannet i ul-
veadfærd i USA, har tæt tilknytning til mange ulvegrupper verden 
rundt, er uddannet hundeinstruktør, og har studeret ulve/
hundekrydsninger siden 1993. Runar er en garvet foredragsholder 
og en af de absolut dygtigste indenfor sit fag.

Herudover har han tætte personlige relationer til Rhodesian 
Ridgeback opdræt i Norge og har derfor et indgående kendskab til 
racen. Det er os derfor en stor glæde at kunne invitere jer til at 
deltage i to-dages seminaret der afholdes lørdag og søndag den 
27. og 28. august 2005, kl. 9 - 16.30 i Dansk Kennel Klubs loka-
ler på Parkvej 1, i Solrød. 

Runar vil fortælle os om lederskab, sprog og kommunikation - din 
hund er en ulv, men hvem er du? 

Runar vil komme ind på ulven i forhold til hunden, lighederne og
forskellighederne - emner som indlæringspsykologi, fl okstruktur og
hvalpeudvikling vil blive behandlet og endelig vil han tale om ag-
gression - er det naturlig adfærd eller et uløseligt problem?

Lørdag vil tage udgangspunkt i hvalpen og dens udvikling, søndag 
kommer til at dreje sig om sprog, kommunikation og adfærd. 
Du kan enten tilmelde dig begge dage eller en af de to dage.

Prisen for hele arrangementet (begge dage) er på 650 kr. per per-
son, pris for en af de to dage er 345 kr. per person – begge priser 
er inkl. kaffe/te/sodavand, men ekskl. frokost.

Frokost kan enten medbringes, eller I kan, ved kursets start, hen-
vende jer til Julian (fra Nordsj. Hundeadfærdsskole) der vil ind-
samle ordre og kontanter på frokost fra det lokale pizzeria. 
HUSK KONTANTER!!

Tilmelding skal ske til stine@rosenbeck-larsen.dk ved samtidig
indbetaling af enten 650 kr. eller 345 kr. per deltager til konto num-
mer 5066 1229935 (husk at skrive hvilken dag(e) du vil tilmeldes, 
samt navn og adresse).

- tilmeldingen er bindende og refunderes ikke!

Vel mødt,
Julian og Stine :-) 

”Demomodel” for Hundemassage 
på kurset ”Kørekort til hund”
I forbindelse med min start på ”Kørekort til hund” endnu en udfor-
dring sammen med Lene. Blev jeg valgt til at være ”Demomodel” 
for en aften, så Kirsten, som er hundemassør, kunne vise hvordan 
det skal gøres. Sådan så OS  ”stakkels” vovser med et aktivt liv 
også har mulighed for at få nulret de stakkels ømme og brugt 
muskler. Ligeledes de vovser, som ikke får brugt deres stive 
muskler. Og det var da ikke det værste at være ”Demomodel” for.

Skøøøøøøøøøøøøøønt at blive masseret.  
Hilsen Kali

Fuld fart på agilitybanen                                                              

    Udstræk af bagben 
    ”Det skal blive godt med massage”

    Massage af låret

    Udstrækning af nakken
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HD Indeks og hvad det indebærer:
I en artikel i sidste blad omtalte jeg begrebet HD-In-
deks. Dette begreb er åbenbart ikke helt klart for alle 
klubbens medlemmer og vil derfor kort fortælle om 
hvad det er og hvorfor det er interessant at inddrage 
ideen i avlsarbejdet også selvom vores race ikke har 
tilstrækkeligt med HD fotograferede til at have et selv-
stændigt HD inden (der skal fotograferes min 50 hunde 
om året – i 2004 blev 23 RR’s fotograferet, det største 
antal nogensinde.) 

Nedenstående er klippet fra DKK’s hjemmeside:

”HD er arveligt betinget. HD nedarves polygenetisk, dvs. at 
mange forskellige gener spiller ind. Hundens genetiske sam-
mensætning er altså med til at afgøre, om den selv får HD og 
især hvad den giver videre af HD-egenskaber til sit afkom. 

De gener, en hund har - for HD og for mange andre forhold - 
kan betragtes som en suppeterrin med ukendt indhold og sam-
mensætning. Hver gang man tager en skefuld op (HD-bedøm-
mer et afkom eller et andet familiemedlem), lærer man mere 
om suppens sammensætning. Jo fl ere skefulde man har taget 
op, jo bedre kan man udtale sig om suppens rette sammen-
sætning. 

Dette er tankegangen bag al indeks beregning, uanset om det 
drejer sig om indeks for hobbydyr eller for produktionsdyr: Ved 
at inddrage oplysninger om et dyrs slægtninge, får man en me-
re sikker vurdering af dyrets avlsværdi, end hvis man alene be-
tragter dyret selv.

Et eksempel fra produktionsdyrenes verden: Hvordan afgør 
man, hvilke tyre der videregiver gode egenskaber for høj mæl-
keydelse til deres afkom. Ja selvsagt får man ikke meget ud af 
at vurdere, hvad tyrene selv kan i den henseende - de kan in-
genting. Man ser selvfølgelig på mælkeydelsen hos deres 
»kvindelige« slægtninge, og får en indeks vurdering af tyrenes 
egenskaber.

Ligeså med hensyn til HD hos hundene - Ved også at inddrage 
oplysninger om et dyrs slægtninge, får man en mere sikker vur-
dering af dyrets avlsværdi, end hvis man alene betragter dyret 
selv.

Indekset fortæller, hvordan hunden står genetisk og dermed i 
avlsmæssig henseende med hensyn til HD-egenskaber i for-
hold til gennemsnittet i racen. Indekset er en prognose for, om 
hunden vil lave hvalpe bedre end eller dårligere end racens 
gennemsnit.

I udregningen af den enkelte hunds indeks indgår HD-oplysnin-
ger om
· Alle aner i lige linie,
· Hunden selv
· Alt afkom og
· Hel- og halvsøskende (indirekte via de respektive forældre).

I udregningen vægtes anerne, hunden selv, og hundens afkom 
forskelligt. Afkom vægtes f.eks. tungere end anerne - det vil 
f.eks. sige, at en A-status hos et afkom betyder mere for hun-
dens indeks end en A-status hos bedstefaderen. Dette er helt 
naturligt - HD-status på afkommet er direkte udtryk for hundens 
HD-potentiale, HD-status hos bedstefaderen er kun udtryk for 
dens mulige potentiale.

Jo fl ere familiemedlemmer, især afkom, der indgår i beregnin-
gen af en hunds index, jo mere sikkert er HD-indekset og der-
med prognosen om hundens HD-potentiale.”

Da systematisk HD fotografering af ikke avlshunde er noget meget 
nyt inden for RRK, har vi ret få data at gå ud fra når man skal kig-
ge på en ny hunds potentiale for at give hvalpe med sunde hofter. 
men selvfølgeligt bør man kigge på de samme ting som i HD in-
dekset forældres status, evt. fotograferede hel-/halvsøskendes 
status og forældres søskendes status, hvis sådanne forefi ndes. Jo 
færre oplysninger der fi ndes om den nærmeste familie, jo mere er 
man nødt til at kigge længere ud til siderne i stamtræet.

Derfor vil jeg endnu engang på bestyrelsens vegne opfordre op-
drætterne til at få så mange af deres hvalpe fotograferet som 
overhovedet muligt, jo fl ere søskende og søskendes afkom der er 
fotograferet, jo bedre ide har vi om den potentielle HD status for 
det enkelte individs afkom. Jo tættere familie jo sikrere status. 
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HD fotograferede Ridgebacks 2004:

2004 Copper Queen’s Selene T15964/2003 A 0 Rokishoals Cavan the 
Heartbreaker A/0 Copper Queen’s Auxesia 

By Xoxa B1/2

2004 Hazina’s 2nd Funa H 08578/2002 A 1 Jockular Borus Kabisa B/0 Kijasaman Gukatiwa of 
Djungelkatten A/1

2004 Hazina’s 2nd Izibu T08576/2002 A 0 Jockular Borus Kabisa B/0 Kijasaman Gukatiwa of 
Djungelkatten A/1

2004 Isilwane Inja Abelo H10721/2002 A 0 Kinyemi Anzi A’bhubesi A/0 Monserrato April     A/1

2004 Kijasande’s Smirnof Heko H17331/2000 A 0 Kijasaman Fanta of 
Djungelkatten B1/0 Aila von Rothensande A/0

2004 Kinyemi Anzi B’Okoka T19235/2001 A 0 Skiska Solitaire Jest A/0 Zumeli’s Anzika A2/0

2004 Kinyemi Fora C’Hakika T01683/2003 A 0 Chipangalis Kadani A/0 Kinyemi Anzi A’fora B/0

2004 Kinyemi Fora C’Hamu H01678/2003 A 0 Chipangalis Kadani A/0 Kinyemi Anzi A’fora B/0

2004 Kinyemi Fora C’Usasi 01677/2003 A 2 Chipangalis Kadani A/0 Kinyemi Anzi A’fora B/0

2004 Kuzonga’s Asker H07593/2002 A 0 Rex Ventors Akeron B/0 Hunting Choir’s Issa A/0

2004 Lewanika Baba Tabili T09305/2002 B 0 Witches Lecreme’s Trick B/0 Ikimba Puuma A/0

2004 Lewanika BaMulikani H09301/2002 A 0 Witches Lecreme’s Trick B/0 Ikimba Puuma A/0

2004 Lewanika Caziba T12654/2003 A 0 Witches Lecreme’s Trick B/0 Ikimba Puuma A/0

2004 Lewanika Cebucebu  T12656/2003  A  0 Witches Lecreme’s Trick  B/0  Ikimba Puuma  A/0

2004 Lewanika Chobe H12654/2003 A 0 Witches Lecreme’s Trick B/0 Ikimba Puuma A/0

2004 Løveklippen’s Anisa Amira 
Amanda T 12976/2003 A 0 Masithela’s Elan Hintza A Amagebas Damisi 

Zawadi A

2004 Njota T07376/2002 B 0 Step Side’s Third Sir 
Martell B/0 Cajsa B/0

2004 Ridgebow’s Embo Of Canello H 17522/2001 A 0 Corleo’s Mosheshwe ua/fri Lövfällans Gucci ua

2004 Ridgebow’s Ginny Cox of Ra Leo T02930/2004 A 0 Dumela Ra Leo * Ridgebow’s Cajsa of 
Simon A

2004 Torhusets Babtree Oscar H99662/2002 B 0 Eilack Matola A/0 Torhusets Hunter’s Moon 
Magda A/0

2004 Torhusets Sherwood Tuck H07344/2001 E 0 Eilack Matola A/0 Torhusets Emery Imbala C1/0

2004 Zumeli’s Dalji H10268/2002 A 0 Leoridge Bango A/0 Zumeli’s Chekesha A/0

2004 Zumeli’s Dingeko H11497/2002 A 0 Leoridge Bango A/0 Zumeli’s Chekesha A/0



18

Ridgebacken Blad 1 - Marts 2005 

Hvalpe født i 2004:

5 generatio-
ners indavls-
coeffi cient

Kennelnavn Opdrætter Født Fars navn HD 
status Mors navn HD 

Status

Hvalpenes 
køn 
han,tæve

0,00% Kuzonga’s Jo-Ann Nielsen 24-01-2004 Ceasar v.d. Jack Bulls 
Hoeve B/0 Hunting Choir’s Issa A/0 4,7

2,63% M’Gongo Klaus Lambæk 09-04-2004 Kinyemi Anzi 
A’Bhubesi A/0 Dashiki Mandika A/0 3,6

0,00% Kuld v. Bent 
L.Jensen Bent L. Jensen 30-07-2004 Badu v. die 

Pronkhonde A/0 Shabaris Witch 
LeCreme By Trick A/0 5,5

1,56% Kuld v. Irene 
Grønberg Irene Grønborg 26-08-2004 Helderydge Chivi A/0 Bruni vom 

Rothensande A/0 6,1

0,00% Kuld v. Irene 
Grønberg Irene Grønberg 09-10-2004 Helderydge Chivi A/0 Umvuma Funny A/0 2,2

0,00% Ellemosen’s Margit Sand 16-10-2004 Witches LeCreme’s 
Trick B/0 Kinyemi Anzi A’xola A/1 5,2

1,07% Isilwane Vivian Poulsen 27-10-2004 Lionhunt Fana Simba A/0 Isilwane Inja Aziso A/1 6,3

16,21% Torhusets Lone Lorenzen 02-11-2004 Torhusets Babtree 
Oscar B/0 Torhusets Sherwood 

Asta A/1 4,6

DKK registrerede importer i 2004

5 generatio-
ners indavls-
coeffi cient

Kennelnavn Opdrætter Født Fars navn HD 
status Mors navn HD 

Status

Hvalpenes 
køn 
han,tæve

0,00% Umvuma Funny Anne Müller 
Hubertus Steinke 21-12-1996 Besal Fatoka Umhlandla 

Impophoma F

0,50% Ridgebow’s Ginny 
Gox of Ra Leo

Britt-Marie og Sven 
Stjärnfält 28-07-2002 Dumela Ra Leo ua/ua Ridgebow’s Cajsa of 

Simon A/01 F

0,68% Amageba’s Johari 
Nyota Monica Granerud 01-08-2003 Masitelas Famous 

Akinzo by Woody A Amageba’s 
N’kosanyana A M

0,00% Vignons Aussi 
Tessa WP. Viljoen 26-09-2003 Simson of Vignons Roodedraai Teegan 

of Vignons F

0,00% Zumeli’s Enanela Søren Holmgård 26-02-2004 Hayawani Zazazela 
Moyo A/0 Zumeli’s Chekesha A/0 F

14,50% Spring Valley’s 
Athena Olympia

Marie Cotton & 
Jeannine Happi 03-05-2004 Spring Valleys Great 

Gatsby A/0 Spring Valley’s 
Sydney 2000 F

0,00% Stenänga Great 
G’s Chutney Margareta Läntz 31-05-2004 Spring Valleys Great 

Gatsby A/0 Madahiros good 
enough A M
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Sådan kommer du med i yahoo gruppen:
 
1) skriv følgende adresse i din internet explorer:  http://groups.yahoo.com/group/dk_ridgeback/
 
2) hvis du allerede har en profi l på yahoo, gå da til trin 3.

Hvis du ikke har en profi l, skal du oprette den (det er gratis): 
øverst i dit skærmbilled til højre står der “New user? Sign up”, 
klik på linket (“sign up” er understreget = et link). 

 
Du skal nu indtaste dine detaljer, samt fi nde et bruger navn til din yahoo profi l - denne er opdelt i 5 sektroner: 
 
1. sektion Create your Yahoo! ID (opret din yahoo! bruger)
 
First name = fornavn
Last name = efternavn
Preferred content = hvilket sprog vil du foretrække (dansk er ikke muligt, så lad den stå til Yahoo! U.S.)
Gender = vælg om du er mand (male) eller kvinde (female)
Yahoo!ID = hvad skal dit brugernavn være? 

Du kan for eksempel vælge din hunds navn, dit fornavn_efternavn eller noget andet der indikere hvem du er - men det skal være unikt, da 
navnet ellers sikkert er taget, og du dermed skal vælge et andet) – klik på knappen “check availabilty of this ID” (tjek om dit ID (brugernavn) er 
ledigt):

Her skal du nu indtaste tre forskellige brugernavn - eksempelvist din hunds navn, dit efternavn eller dit fornavn_efternavn - når du har skrevet 
tre, klikker du på knappen “Show some IDs” (vis ledige brugernavne). 

Der kommer nu en liste med mulige navne, vælg et af dem og klik på knappen “Choose this yahoo!ID” (vælg dette yahoo brugernavn). 

Password = dit kodeord (brug noget du kan huske! :-) ) skal være på minimum 6 tegn
Re-type password = genindtast dit kodeord
Yahoo! Mail = der er et fl ueben her, det betyder at du får en gratis email konto tilknyttet dit brugernavn - det vil være dit brugernavn @ yahoo.com, hvis du 
fjerne fl uebenet (ved at klikke på det), SKAL du have en anden email adresse
 
2. sektion: If you forget your password (hvis du glemmer dit kodeord)
 
Security question = sikkerheds spørgsmål, som du skal svare på hvis du glemmer hvad dit kodeord er. 
                        Vælg fra listen: 

Pet’s name = dit kæledyrs navn, 
name of fi rst school = navnet på din første skole, 
childhood hero = barndoms helt, 
favorite pasttime = yndlings fritidsbeskæftigelse, 
all-time favorite sports team = dit yndlings sportshold over alle andre, father’s middle name = far’s mellemnavn, 
high school mascot = gymnasiets maskot, 
make of your fi rst car or bike = hvilket mærke var din første bil eller cykel, 
where did you meet your spouse = hvor mødte du din partner, 

alle temmelig tumbede spørgsmål, men vælg et (som du kan huske svaret på!!)
Your answer = dit svar (dit svar på ovenstående spørgsmål)
Birthday = fødselsdag (måned, dag, år)
Zip/Postal code = postnummer
Alternate email = anden email adresse (hvius du har en anden email adresse)
 
3. sektion: Customizing yahoo! (tilpas yahoo)
 
Behøves ikke udfyldt
 
4. sektion: verify your registration (bekræft din registrering)
 
Her står der med mærkelig skrift i en fi rkant et ord - skriv dette ord ind hvor der står “Enter the code shown” = “Indtast den viste kode” 
 
5. sektion: Terms of Service (service betingelser for at bruge yahoo)
 
Kllik på den knap der hedder “I agree” (jeg er enig)                                                     
 
Hvis du mangler at udfylde noget, kommer du til en side, hvor der øverste er et stort udråbstegn, du skal nu udfylde de felter der har en tekstboks. Selvom 
du har indtastet dit postnummer, skal du indtaste det igen samt dit land (vælg danmark fra listen) 
- og klik på “Submit” (lav profi len) knappen i næste vindue. Den side der kommer ud, printer du ud, den indeholder detaljerne for din profi l (inkl. 
sikkerhedssprøgsmål).
 
Klik på “Continue to yahoo! Groups!” (fortsæt til yahoo! grupper)
 
Når du er her, indtaster du http://groups.yahoo.com/group/dk_ridgeback i adresse feltet øverst i vinduet
 
4) klik på knappen “Join this group” (tilmeld dig denne gruppe) - den nederst sektion “Word Verifi cation” (bekræft ord) indeholder en boks med et ord, dette 
ord skriver du i feltet “Enter the text as shown  in the box below” (indtast ordet dsom viste i boksen nedenunder) og klik på den nederste knap til venstre 
“Join” (bliv medlem) og du er nu medlem og kan læse/skrive beskeder til gruppen, lægge billeder op og m.m.! :-)
 
Næste gang du vil ind i gruppen, indtaster du adresse http://groups.yahoo.com/group/dk_ridgeback/  - klikker på “Sign in to yahoo”, og indtaster brugernavn 
og kodeord.
 
Er du i tvivl skriv da til mig på stine@rosenbeck-larsen.dk, eller ring på 4582 2607 (ikke senere end kl. 21!!)
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Annonce:

Fællesrepræsentationen for
Drivende og Apporterende Jagthunde

afholder 

Certifi katudstilling
Torsdag den 5. maj 2005 

Trekløverhallen, Stepping v/Christiansfeld

Dommere: 

Birte Steffensen, Danmark:  Alle terrierracer

Per Knudsen, Danmark:  Alle bassetvarianter

Gitte Finnich Pedersen, Danmark:  Rhodesian Ridgeback, 
 alle Støverklubbens racer, 
 Gravhunde korthåret & langhåret, 
 KJS-racer i gruppe 6 

Bertil Lundgren, Sverige:  Alle spaniels, Gravhunde ruhåret, 
 KJS-racer i gruppe 7 og 8, 
 Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Praktiske oplysninger:

Anmeldelsesfristen udløber den 27. marts 2005, hvor beløbet skal være betalt på check eller 
postanvisning og tilmelding sendt til:

Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfl øjen, 
4660 St. Heddinge – tlf.: 74 87 10 36 (mellem 18.00 og 19.30).

Der kan tilmeldes i alle klasser incl. babyklasse. Gebyr følger DKKs regler. Tilmelding til Barn og 
Hund på dagen.

Brug DKK’s eller specialklubbens tilmeldingsblanket eller hent tilmeldingsblanket på 
www.fda-jagthunde.dk

Udstillingen foregår udendørs.

NB:   Der arbejdes på dommerændring, da Gitte Finnich Pedersen også skal dømme 
 Ridgebacks på DKK’s udstilling den 2. april i Esbjerg.



Ridgebacken Blad 1 - Marts 2005

 21

STAFETTEN:
Hazina’s 1st Hadhari
I 1990 var vi på hundeudstilling for første 
gang. På denne udstilling så vi en hunde-
race der hed Rhodesian Ridgeback, som vi 
bare faldt for. Der var en helt speciel ro 
over ringen, hvor disse smukke hunde var. 
Det blev så forstærket af Dalmatinerne i 
ringen ved siden af, der konstant gøede.

Vi var helt enige om, at når vi engang skul-
le have en hund, så skulle det være en RR.

Der skulle så gå 11 år og 2 børn, før det 
blev aktuelt at anskaffe sig en hund. Vi var 
jo fast besluttet på at det skulle være en 
RR, men alle vi talte med frarådede denne 
race.

”Det kan I slet ikke magte”, ”sådan én er 
meget barsk”, ”det går da slet ikke med 
børnene”. Vi begyndte at tvivle på, om det 
nu ville være at tage munden for fuld, at an-
skaffe sådan en hund og begyndte at se os 
om efter alternativer. Der er jo også mange 
søde små hunde, men vi blev ved med at 
vende tilbage til RR. 

I efteråret 2000, så vi på RRK’s hjemmesi-
de, at Tiwa hos Hazina’s kennel skulle have 
hvalpe til foråret 2001. Vi ringede og spurg-
te om vi måtte komme på besøg og se Ti-
wa og høre lidt om racen. Vi var meget vel-
komne og drog af sted mod Grevinge en 
lørdag eftermiddag.

Vi blev mødt af 2 kæmpestore hunde (Tiwa 
& Suki), der glade kom imod os, da vi kom 
ind på gårdspladsen. I det øjeblik tænkte 
jeg: Ok, de er nok for store! 

Men da vi så kom indenfor, lagde de sig i 
deres sækkestole og man bemærkede 
dem næsten ikke. Ungerne sad hos dem 
og de fandt sig i at blive kløet og kælet.

Vi fi k spurgt om alt og fi k svar på alt. 
Havde vi været i tvivl da vi kom, om det 
var en RR vi skulle have, så var vi det 
ikke da vi gik. 

Dagen efter ringede vi og sagde, at vi ger-
ne ville skrives op til en han hvalp. 
Vi fulgte med i hele forløbet, lige fra Tiwa 
var i Tyskland og blive parret, til at scan-
ningen viste at hun var drægtig. I Februar 
2001 var der stor DKK udstilling i Frederi-
cia og vi fi k at vide at både Tiwa og fade-

ren til hvalpene, Ajabu, ville være der. Hele 
familien drog af sted til Jylland, vi glædede 
os til at se Tiwa igen og til rigtig at se Ajabu 
(vi havde kun set billeder af ham).

Det var rigtig dejligt at se dem begge og vi 
glædede os endnu mere.

D. 22. marts 2001 skete det! Hvalpene 
blev født og der var 3 perfekte hanner, 
hvoraf den ene jo skulle være vores. Da 
de var 3 uger gamle var vi i Grevinge og 
se dem første gang, det var bare så stort! 
Vi besøgte dem så hver søndag efterføl-
gende. Vi var så heldige at være første-
vælgere, men hvor var det dog svært at 
bestemme sig. 

Da hvalpene var 7 uger gamle, bestemte 
vi os for at vores nye hund skulle være 
Hazina’s 1st Hadhari og det var bare det 
helt rigtige valg for os. 

Da Hari var ca. 3 mdr., startede han til 
hvalpemotivation. Det var gennem DKK og 
var alle tiders. Der var fl ere forskellige hun-
deracer og han var god til at omgås dem 
alle. Da han blev ældre begyndte vi lydig-
hedskursus hos Dansk Civil Hundeførerfor-
ening, det fi k også fi nt og han er i det store 
hele meget lydig.

Vi går også på udstillinger med Hari. Da 
han var lille gik det slet ikke med ham. Han 
ville ikke løbe, han ville ikke stå, han ville i 
det hele taget slet ikke være der. 

Vi har trænet meget med ham og er blevet 
ved med at udstille ham og han er bare 
blevet bedre og bedre – så - øvelse gør 
mester. I december 2004 blev han dansk 
champion - det var en stor dag!!

Ellers er han bare hyggehund. Han er med 
på arbejde hver dag og er værdsat af alle i 
hele fi rmaet, både ansatte og kunder. Vo-
res familie og venner er også meget glade 
for ham og han er altid inviteret med når vi 
skal noget. 

I det hele taget kunne vi ikke have fået en 
bedre hund end ham vi har. Der kan faktisk 
ikke noget som helst dårligt jeg kan sige 
om ham!  

Vi er også så heldige at Hari’s bror Uheri 
bor hos vores rigtig gode venner, så de ser 
hinanden tit og er verdens bedste venner.

Mange venlige hilsener
Hadhari og familien Winther

Stafetten gives videre til familien 
Haugaard/Rosenfeldt og Uheri.
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Mentalbeskrivelser
Baggrund, resultater og 
sammenligninger

1. Hvad er en mentalbeskrivelse?
Mentalbeskrivelsen er et forsøg på, i struk-
tureret form, at kortlægge vigtige træk i 
hundens mentalitet gennem beskrivelse af 
dens adfærd i en række  veldefi nerede si-
tuationer, hvor man først og fremmest sø-
ger at se den medfødte adfærd. Mentalbe-
skrivelsen kan ikke stå alene i vurderingen 
af hundens totale karakter, men er et vær-
difuldt hjælpeværktøj, såvel i avlsarbejdet 
som for den enkelte hundeejer.
I mentalbeskrivelsen gennemgås momen-
ter inden for: Social adfærd (kontakt, leg), 
jagtlyst, reaktioner på lydmæssige og visu-
elle overraskelser og reaktioner på ukend-
te væsener. Også afreaktionsevnen efter 
de enkelte momenter beskrives.

I DKK har mentalbeskrivelsen eksisteret i 
sin nuværende form siden 1999, og den er 
i øvrigt nært beslægtet med den Svenske 
Brugshundeklub’s  »Mentalbeskrivning 
Hund« (MH), som er den Svenske Kennel-
klub’s reference. Hundene kan mentalbe-
skrives fra 10 måneders alderen, og kun 
hunde fra 10-24 måneder indgår i DKK’s 
statistikmateriale,  (hunde over 24 måne-
der kan dog også beskrives).
Personerne, som gennemfører mentalbe-
skrivelserne, er uddannede og autorisere-
de til formålet, således at der er en fælles 
referenceramme for beskrivelserne, og en 
såvidt muligt ensartet adfærd over for hun-
dene. (I Sverige er mindstealderen 12 må-
neder, og der er ingen overgrænse.)

For en detailleret beskrivelse af de enkelte 
momenters udførelse må desværre - af 
pladshensyn - indtil videre  henvises til 
DKK’s og SKK’s beskrivelser. De, der har 
været med igennem forløbet, vil dog sik-
kert kunne genkalde sig processen, 

2. Raceprofi len  
Inden for DKK er - siden starten på den 
danske MH - en raceprofi l udarbejdet for 
en del hunderacer, hvilket er en forudsæt-
ning for gennemførelse af en MH for den 
pågældende race. Raceprofi len giver en 
oversigt over, hvor en hund med en - udfra 
racestandarden - ideel mentalitet skal pla-
cere sig på de anvendte bedømmelsesska-
laer for de enkelte momenter.

I RRK begyndte avls- og sundhedsudval-
get arbejdet med raceprofi len i 1999. Vi tog  
naturligvis først og fremmest udgangs-

punkt i racestandarden, og skelede des-
uden til velvilligt udlånte resultater fra den 
svenske Ridgebackklub, SRRS  (på det 
tidspunkt for 95 hunde) og fi k, efter et af-
sluttende samarbejde med DKK’s mental-
beskrivelsesudvalg raceprofi len for Rhode-
sian Ridgeback godkendt i juni 2000. Si-
den da, fra september 2000 til september 
2004, er der i Danmark gennemført MH for 
46 Ridgebacks, hvoraf 44 indgår i nærvæ-
rende statistik. Det er et forholdsvis lille an-
tal, som i høj grad skyldes, at det er meget 
svært at få puslespillet med plads, mental-
beskrivere og baneanlæg til at gå op, hvor-
for det ønskede antal arrangementer ikke 
har kunnet afholdes. Det er vores håb, at 
et stadig større antal uddannede beskrive-
re samt større erfaring hos planlæggerne 
vil kunne øge antallet af arrangementer og 
dermed antallet af gennemførte MH - ikke 
blot for statistikkens skyld, men fordi en 
MH både tjener et formål i avlen, og faktisk 
også er både underholdende og givtig (læ-
rerig) for hundeejeren at være med til! 
Det er vigtigt at have for øje, at en MH ikke 
er en prøve med ét facit = raceprofi len. 

For alle momenter gælder, at udsving fra 
ønskeprofi len kan forekomme - og forekom-
mer - uden at der er nogen grund til bekym-
ring. Et vist toleranceområde, varierende fra 
moment til moment, vil være inden for det 
normale, og i øvrigt skal MH’en ses i sin 
helhed og lægges til den øvrige viden om 
hundens adfærd. Endelig kan man heller ik-
ke komme uden om, at der naturligvis er en 
vis fejlmulighed/usikker hedsmargin i selve 
gennemførelsen og vurderingen af de en-
kelte momenter - hverken hundene eller 
menneskene er maskiner. 

3. Resultater i RRK
I diagrammet under »Mentalbeskrivelse« 
vises et totalresultat for samtlige hunde, 44 
i alt. Den grå skygge er raceprofi len, og 
den optrukne linie er gennemsnitsværdier-
ne, alle hunde medregnede. De i diagram-
met viste værdier er vist skematisk oven-
over, med en forklaring til de opnåede vær-
dier. Skal man vurdere afvigelser i forhold 
til raceprofi len er gennemsnitsværdier ikke 
tilstrækkeligt, idet der kan være mange 
store udsving for de enkelte hunde, der al-
ligevel giver en »korrekt« gennemsnitsvær-
di, og således maskerer eventuelle proble-
mer. Af pladshensyn er de individuelle re-
sultater ikke aftrykt her, men disse afvigel-
ser kommenteres også i det følgende:

Hundene har vist sig i gennemsnit et ni-
veau mere kontaktglade, bortset fra den 
fysiske kontakt, der passer med profi len. 

Alle individulle på 1a ligger meget jævnt på 
eller et niveau over profi len. Lidt mere 
spredning til begge sider ses på 1b, med 
enkelte 1’er og 5’er. 1c er meget konstant 
på 3 og 4, ganske få 5’er.  

Legen er som forventet, men bidelysten i 
legen lidt mindre, og trækkelysten lidt stør-
re, hvilket er ubetydeligt. For 2a, engage-
mentet, er der en håndfuld der overhove-
det ikke er interesserede i at lege, ellers 
jævnt fordelt. For 2 b, grebet, er der rigtig 
mange med 1 (griber ikke).  Jagtlysten i 
starten er »efter bogen«, mens fangsten 
(at gribe byttet) ligger højere end forventet, 
dog ej betydeligt. Dette moment har været 
diskuteret noget - afhænger Ridgebacken’s 
jagtlyst af, om det er et kunstigt »bytte« el-
ler et ægte, og hvor meget spiller jagterfa-
ringer ind? Ikke uventet er der stor spred-
ning her i de individuelle placeringer på 
skalaen, og en del har lavere fart (lyst) i 2. 
gennemløb - for disse er der i en del tilfæl-
de den sammenhæng, at også fangstly-
sten er reduceret i 2. gennemløb, og i øv-
rigt med større individuel spredning.

Eget aktivitetsniveau ligger (måske lidt 
overraskende) et niveau højere end profi -
len, med en meget lillle individuel spred-
ning. Reaktionen på første visuelle over-
raskelse (»fugleskræmslet«) er i orden, 
men der er nogen spredning over hele ska-
laen. Den deraf følgende aggressivitet 
stemmer også, med en lille spredning, 
jævnt fordelt på 1-2-3.

Nysgerrigheden overvinder frygten ved et 
niveau lavere end profi len, næppe noget 
problem - kun 2 har høje værdier (5), re-
sten 1-3. Afreaktionen på dette moment er 
helt som forventet, og der ses ingen sam-
menhæng mellem en relativt høj skrækre-
aktion og aggressiviteten, og kun i et par 
tilfælde en sammenhæng derfra og til en 
dårlig afreaktion. Næste moment, overra-
skelse, lyd (kæden) giver et niveau større 
skrækreaktion end profi len, med fl est indivi-
duelle i intervallet 1-3, nogle på  4 og 2 på 
5, den kraftigste reaktion. Som helhed 
næppe problematisk i sig selv, da  afreakti-
onen er helt i orden, med meget konstante 
placeringer på 1, enkelte 2’er og 2 3’er. Kun 
et enkelt tilfælde har en høj skræk kombi-
neret med dårlig afreaktion. Nysgerrighe-
den over for lyden er hundene ikke enige 
om, der er stor spredning over hele skala-
en, både en del 1’er og en del 5’er, og gen-
nemsnittet rykker 2 niveauer ned i forhold til 
profi len - et eksempel på et moment, der 
kræver enten et stort tolerancefelt, eller 
hvor profi len bør revurderes! Reaktionerne 
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på spøgelserne m.h.t. skræk og aggressi-
vitet er gennemsnitligt som profi leret, med 
ganske stor spredning over hele skalaen 
for skrækmomentet, men meget lille spred-
ning i aggressiviteten, der ligger pænt cen-
treret omkring de 3. En lille sammenhæng 
ses i, at de der ligger lavt på skrækreaktion 
også ligger forholdsvis lavt i aggressivitet, 
kun meget sjældent ligger aggressiviteten 
relativt højere for disse. Afreaktionen for 
hele momentet kræver her mere hjælp, 
som gennemsnittet viser -  en del hunde 
har 1 og 2, d.v.s. at de først kommer hen til 
fi guranten når føreren taler med eller de-
maskerer denne, evt. kommer de slet ikke. 
Spredningen er stor, og størst for spøgelse 
1. I en del tilfælde bedres afreaktionen fra 
spøgelse 1 til spøgelse 2, og i ganske få til-
fælde er det modsat. Der ses ikke nogen 
helt entydig sammenhæng mellem skræk-
reaktion, aggression og afreaktion: Lav 
skræk og aggressivitet medfører ikke auto-
matisk hurtig afreaktion, men dog ses en 
del tilfælde, hvor relativt høj skræk og ag-
gressivitet efterfølges af dårlig afreaktion - 
en sammenhæng, man skal være 
opmærksom på for de pågælden-
de hunde. Skudprøven giver gen-
nemsnitlig en lille reaktion, der er 
et niveau over det forventede lave-
ste, men dette ses ikke som et pro-
blem, da alle individuelle har 1 el-
ler 2, et mindre antal 3, og en en-
kelt 4.

Tager man alle afreaktioner for 
de enkelte hunde hen over mo-
menterne, kan der ikke udledes 
nogen entydig sammenhæng i den 
enkelte hunds afreaktioner efter 
de forskellige momenter - i nogle tilfælde 
er der fi n afreaktion i moment 5 og 6, og 
mindre god eller dårlig i 7, i andre tilfælde 
er det modsat - næppe nogen tvivl om, at 
spøgelserne trækker de store udsving 
frem. 

Sammenfatning: På det individuelle ni-
veau ses der kun ganske få, som har en 
mindre god sammenhæng mellem skræk-
reaktion, aggressivitet og afreaktion, og for 
de øvrige momenter synes der ikke at væ-
re problemer at trække frem. Som helhed 
viser de hidtil gennemførte mentalbeskri-
velser således en ganske god overens-
stemmelse med den defi nerede raceprofi l, 
såvel når der ses på gennemsnitsværdier, 
som - nok så vigtigt - når der ses på ud-
svingene for de enkelte hunde. Et par af 
normværdierne i raceprofi len kan man 
overveje at justere, når mere erfaringsma-
teriale haves.

Hvis det her beskrevne udsnit var repræ-
sentativt for racen, ville man kunne konklu-
dere, at der ikke er generelle problemer 
med at overholde racestandardens menta-
litet - spørgsmålet er naturligvis, om repræ-
sentativiteten er sikret?
Vi kan kun opfordre til, at man lader sin 
hund mentalbeskrive - det har fl ere gode 
formål!

4. Resultater i Sverige (SRRS)
Den svenske Ridgebackklub, SRRS, er nu 
oppe på 766 gennemførte mentalbeskrivel-
ser i statistikken (og yderligere et par hun-
drede, som ikke indgår i statistikken), og 
har velvilligst lånt os deres resultater heraf, 
se venligst »Beskrivningsprotokoll MH«. 

Der er ikke i Sverige udarbejdet nogen ra-
ceprofi l, som man vurderer resultaterne i 
forhold til. Diagrammet viser Ridgeback- 
gennemsnitsværdierne i det grå felt i for-
hold til gennemsnit af brugshunde - mental-
beskrivelser repræsenteret ved den kraftigt 
optrukne cirkel. Skemaet nedenfor giver de 

eksakte gennemsnitsværdier for de enkelte 
momenter med alle hunde indregnet, først 
Ridgebacks, derefter for brugshunde. Læg 
mærke til, at den gennemsnitlige alder ved 
MH her er mere end 2 år (793.3 dage). Vig-
tigt er, at den svenske test desværre ikke er 
helt sammenlignelig med den danske, da 
der indgår fl ere momenter i den svenske, 
og skaleringen i enkelte momenter ikke er 
helt den samme.

Følgende sammenhæng i gennemførte 
momenter gælder: Dansk 1-4 er det sam-
me som svensk 1-4. Dansk 5a til 5d er lig 
svensk 6a til 6d. Dansk 6a til 6c er lig 
svensk 7a til 7c. Dansk 7a er lig 8c, 7b = 
8a, 7c =8d, og dansk 8 = svensk 10. Føl-
gende svenske momenter fi ndes ikke på 
dansk: Hele 5, 6e, 7d, 8b, 8e, 9a, 9b. Føl-
gende momenter ska-leres/beskrives for-
skelligt: 1b og 1c: Dansk 4 svarer omtrent 
til svensk 3. 

3b, 1. og 2. gennemløb: Dansk 4 og 3 sva-
rer omtrent til svensk hhv. 3 og 2. 
8: Dansk 3 og 2 svarer omtrent til svensk 
hhv. 4 og 3-2. En detailleret sammenlig-
ning gøres ikke her, blot skal fremhæves 
hovedpunkterne: 

Sammenligner man de svenske resultater 
fra år 2000, baseret på 95 hunde, og de 
nuværende, baseret på 766 hunde, ses en 
meget tæt overensstemmelse, enten helt 
eksakt samme værdier, eller inden for få 
decimaler samme værdier - en anelse (for-
mentlig insignifi kant) bedre afreaktion ved 
et par momenter ses, ellers er der intet at 
bemærke.  Går vi til diagrammet, ser man 
forskellene  mellem brugshundene og 
Ridgebacks, således at Ridgebacks ligger 
noget lavere på kontakt- og legeaktiviteter-
ne samt jagten, mens de ligger lidt under 
på nysgerrighed/interesse (sammenhæng 
med afreaktion), og udviser kraftigere reak-
tioner på overraskelserne, og en anelse 
mere aggressivitet. Som helhed betragtet 
er der ingen større overraskelse i dette.

Sammenligningen mellem de 
svenske og de danske resulta-
ter (kun gennemsnitstal) viser, når 
der også tages højde for de for-
skellige vurderinger i enkelte mo-
menter: 
De danske resultater er ikke præ-
senteret med decimaler, hvilket gi-
ver en lille usikkerhed i sammen-
ligningen - en forskel kan reelt væ-
re større, eller mindre, end den ser 
ud til at være. Ser vi bort fra dette, 
ses der gennemgående en meget 
god overensstemmelse mellem de 

to grupper, typisk inden for få decimaler og 
op til et halvt skalapoint.

De eneste markante forskelle, på op imod 
et skalapoint, ses i momenterne: Jagtlyst, 
der ser ud til at være noget større for de 
danske hunde, og afreaktion på lyd-overra-
skelsen, hvor de svenske hunde viser en 
lidt dårligere afreaktion. Men, som sagt, vi 
behøver nok et lidt fyldigere dansk materi-
ale for at have et ordentligt sammenlig-
ningsgrundlag - og man kan jo ikke lade 
være med at tænke, at det kunne  være 
idel fryd, om man på nordisk plan kunne 
harmonisere mentalbeskrivelserne, så de 
var direkte sammenlignelige!

Avls- og sundhedsudvalget, 
februar 2005

NB:  Se side 3 for info om mentaltest 
den 4. juni på Sjælland!
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Mentalbeskrivelse
Udskrevet dato: 07-02-2005

Rhodesian Ridgeback Klubben

Gennemsnit af testede hunde
Testmodel Raceprofi l Gennemsnit Forklaring

1a Kontakt 3 4 Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.

1b Håndtering 3 4 Følger med uden besvær

1c Håndtering 4 4 Lader sig håndtere

2a Leg - engagement 3 3 Leger - starter langsomt. Bliver aktiv

2b Leg - greb 3 2 Griber ikke straks. Snuser først til objektet

2c Leg - træk 1 2 Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke

3a Jagt - fart - 1. gennemløb 3 3 Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet

3a Jagt - fart - 2. gennemløb 3 3 Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet

3b Jagt - fangst - 1. Gennemløb 2 3 Tager ikke byttet, men snuser til byttet

3b Jagt - fangst - 2. Gennemløb 2 3 Tager ikke byttet, men snuser til byttet

4 Aktivitetsniveau 2 3 Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet

5a Overraskelse - skræk 3 3 Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

5b Overraskelse - trusler/angreb 2 2 En eller to trusselshandlinger

5c Overraskelse - nysgerrighed 3 2 Går frem til dukken, når føreren taler til dukken

5d Overraskelse - afreaktion 2 2 Går i lille bue første gang. Ser til siden anden gang. Ingen reaktion tredje gang.

6a Lyd - skræk 2 3 Undvigemanøvre (uden at vende sig bort)

6b Lyd - nysgerrighed 5 3 Går frem til pladen, når føreren står ved pladen

6c Lyd - afreaktion 1 1 Ingen undvigemanøvre

7a Spøgelser - skræk 3 3 Skifter mellem begyndende fl ugt og kontrol

7b Spøgelser - trusler/aggressivitet 3 3 Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet

7c Spøgelser - afreaktion - spøgelse 1 3 2 Går frem til fi guranten, når fører taler til fi guranten

7c Spøgelser - afreaktion - spøgelse 2 3 2 Går frem til fi guranten, når fører taler til fi guranten

8 Skarp lyd 1 2 Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere 
aktivitet
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Skrevet af Thomas Eggers, formand for ikke jagtlig uddannelses udvalg, oversat af Jo-Ann Nielsen 

1. Ikke jagtlig Worktingtest for Rhodesian Ridgebacks
Den 11. og 12. september 2004 var der i Meisdorf/Emsleben den 1 foreningsgennemgribende turnering udelukkende for vores race. 13 
hunde var tilmeldt i disciplinerne Spor, slæb, apport og/eller Teamwork (lydighed). Da det ikke var påkrævet at starte i alle discipliner, 
kunne hver hund deltage i de discipliner som passede med hundens træningsmæssige færdigheder. 

Konkurrencerne i disciplinerne Spor og slæb blev gennemført om lørdagen d. 11.09, og konkurrencerne i disciplinerne Apport og lydig-
hed fandt sted om søndagen d. 12.09. Begge dage tog vejrguderne mod fornuft og gav kun om natten deltagere og tilskuere en let by-
ge. Således var det dagen igennem hverken for varmt eller koldt, og alle kunne gå til opgaven afslappet og i godt humør. 

Lørdag, 11.09.2004, Spor og slæb
At opgaverne ikke var lette sidste sig allerede første gang på sporarealet. En knastør mark med stærk vind forlangte hundens samlede 
kunden på både spor og slæb. En særlig tak til Sportsvennerne Torsten  Pohler og Dirk Moch, som var så venlige at erklærer sig klar til 
at dømme i disciplinerne Spor og Fært, også en stor tak til sporlæggerne »Paulchen« Hans Jürgen Kroschke, som måtte tilbage lægge 
store strækninger, og som faktisk præsterede at lave alle Spor og Slæb præcis lige lange. 

Resultater Spor
At besejrer var et ca. 30 Minutter gammel 500 skridt langt fremmed spor på en mark. 2 knæk, 3 sider (U-Form). 1 af egen genstand udlagt af spor-
læggeren for enden af sporet skal påvises ellers bringes. Påvisningen kan ske ved at hunden sidder, ligger eller står. Genstanden, maksimal størrelse 
ca. som en tegnebog, ingen påfaldende farve, overrækkes sporlæggeren af hundeføreren ved klarmelding på stedet. Genstanden måtte ikke være 
smittet med dyriske eller andre duft stoffer (f.eks. vildtblod/foder). Dyreskind var ikke tilladt. Sporet blev udarbejdet i en mindst 5 meter lang line. 

Placering Hundefører Hund Point Start-
No.

1. Plads Antje Maercker Bax (VDH-BH/-FH 2, ZZP) 82 2
2. Plads Julia Gössel Amali (VDH-BH, ZZP) 68 5
3. Plads Julia Gössel Candy 60 1

4. Plads Sigrid Römer
Julia Gössel

Anga Moyo
Luna (VDH-BH, ZZP)

50
50

4
7

5. Plads Julia Gössel Bishana (VDH-BH, ZZP) 47 3
6. Plads Ingeborg Zeiske Bomoa 43 6

VDH-BH: Begleidshundeprüfung = FP, færdselsprøve.
FH 2: Fährtehundeprüfung 2 = Sporhundeprøve 2
ZZP = Zuchtzulassungsprüfung = avlstilladelsesprøve (kåring)

Resultater Slæb
Af sporlæggeren blev slæbt et 300 skridt langt slæb på en mark. Et knæk, 2 sider. Hunden skulle, mens slæbet blev lagt, være ude af sigt og blev 
umiddelbart efter slæbet var færdig sat på dette. Den fører egne genstand udlagt for enden af slæbet skulle apporteres. Genstanden, maksimal størrelse 
ca. som en tegnebog, ingen påfaldende farve, overrækkes sporlæggeren af hundeføreren ved klarmelding på stedet. Genstanden måtte ikke være 
smittet med dyriske eller andre duft stoffer (f.eks. vildtblod/foder). Genstanden blev umiddelbar inden slæbet skulle lægges overrakt sporlægger 
af hundeføreren. Skinddummyer var ikke tilladt. Hunden måtte ved påsætning max føres ca. 30 skridt i line, og skulle så slippes. Hunden skulle så 
selvstændig udarbejdet slæbet, fi nde genstanden, samle den op og bringe den til hundeføreren.

Placering Hundefører Hund Point Start-No.
1. Plads Anja Jaroszek Lupo 85 2
2. Plads Julia Gössel Candy 80 1
3. Plads Julia Gössel Bishana (VDH-BH, ZZP) 65 3
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4. Plads Julia Gössel Amali (VDH-BH, ZZP) 50 5
5. Plads Julia Gössel Luna (VDH-BH, ZZP) 45 7
6. Plads Thomas Eggers Tara (VDH-BH) 25 6
7. Plads Ingeborg Zeiske Bomoa 23 4

Søndag, 12.09.2004, Apport og Teamwork (lydighed)
Hvis man tænker på, at ridgeback generelt ikke regnes som en typisk apportør, så var det om så mere overraskende at kunne konstate-
re hvor tæt de tilmeldte hunde i denne disciplin lå!  Andreas Engel havde det ikke let med at skulle fastslå placeringerne i dette felt. Det 
samme gjorde sig gældende i disciplinen »Teamwork«, hvor Anne Marie Schimdt-Pfi ster havde 12 par at dømme. Et felt så ikke måtte 
være større, og som ligeledes var udmærket forberedt på opgaverne.

Resultater Apportering
Der skulle vises 2 enkeltmarkeringer i let terræn. 1 doppeltmarkering i let terræn, 1 enkeltmarkering i middelsvært terræn, samt et selv-
stændig frit søg i middelsvært terræn (ca. 40 x 40 meter, 10 dummies kastet ind, 4 skulle bringes) Tilladt var 500 g Dummies i oliven el-
ler turkis (ingen skinddummier) 

Placering Hundefører Hund Point Start-No.
1. Plads Julia Gössel Bishana (VDH-BH, ZZP) 94 3
2. Plads Julia Gössel Luna (VDH-BH, ZZP) 93 7
3. Plads Anja Jaroszek Lupo 87 4
4. Plads Julia Gössel Candy 86 1

5. Plads
Thomas Eggers
Ingeborg Zeiske
Bettina Engel

Tara (VDH-BH)
Bomoa
Azima

83 alle
2
6
8

6. Plads Julia Gössel Amali (VDH-BH, ZZP) 81 5

Resultater Teamwork (lydighed)
Vises skulle Lineføring (Venstredrejning, højredrejning, venstrevending, højrevending, løb og langsom gang, et  ottetal omkring 2 kegler, 
samt slalom gennem 4 kegler, stop i grundstilling) 
1 minut afdækning, sit under gang, dæk under gang med indkald. 
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Placering Hundefører Hund Point Start-No.
1. Plads Thomas Eggers Tara (VDH-BH) 98 10
2. Plads Bettina Engel Azima (VDH-BH, ZZP) 97 12
3. Plads Julia Gössel Amali (VDH-BH, ZZP) 95 4

4. Plads Anja Wolff
Anja Jaroszek

Adabu
Lupo 92 alle 3

8
5. Plads nicht vergeben
6. Plads Julia Gössel Bishana (VDH-BH, ZZP) 88 1
7. Plads Julia Gössel Candy 85 6
8. Plads Ingeborg Zeiske Bomoa 83 7

9. Plads Antja Maercker
Sigrid Römer

Bax (VDH-BH/-FH 2, ZZP)
Anga Moyo 78 9

11
10. Plads nicht vergeben
11. Plads Kristian Kracht Gerti 76 5
12. Plads Sven Schulte-Kammel Amba 70 2

Efter alle præmierne havde fundet deres aftagere og alle deltagerne havde fået et Diplom og en medalje, var deltagerne enige om at et 
sådan arrangement krævede en gentagelse. Reglementet havde stået sin prøve og skal allerhøjst tilpasses i detaljer.. Altså, vi glæder 
os til WT 2005. (Thomas Eggers, Obmann Nichtjagdliches Leistungswesen) 

Copyright Club E.L.S.A © 2002-2004 - Alle Rettigheder forbeholdt. 

Club E.L.S.A - Der Club zur Erhaltung der Laufhunde des Südlichen Afrika e.V.« ist der ehemalige LDRR e.V. (Löwenhund Deutschland-
Rhodesian Ridgeback) www.club-elsa.de

RR-Dag 6 & 7. august 2005
Sted:  Jylland (der arbejdes på, at det bliver Herning)

Eksteriør udstilling samt middag 6. august:

Dommer hanner & tæver: Linda Costa, australien
Dommer baby/hvalp: Søren Holmgaard (ikke autoriseret for racen)
Dommer uoffi ciel (uøvede, samt hunde med fejl): Klaus Lambæk

Dommer lydighedsprøver 7. august: Wagn Johansen

Deadline 2. juli. Mere information i blad 2 samt på klubbens hjem-
meside.

Vi mangler hjælpere ..... så har du lyst til at give en hånd med så 
kontakt udstillingsudvalget.



Ridgebacken Blad 1 - Marts 2005

 29

Der er sket ændringer af DKK’s udstillingsregler:

Her et udsnit af ændringerne til udstillingsregler 
pr. 1. januar 2005. 

På udstillingsområdet, side 9/10:
Hundene skal overalt på udstillingsområdet føres i line.
Hunde, der opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for 
andre mennesker og/eller hunde, kan bortvises af udstillingsledel-
sen. Udstillingsledelsen kan endvidere fratage hunde den på da-
gen tildelte præmiering.

Hunde må kun fastgøres i galger i forbindelse med klargøring 
umiddelbart inden fremføring i rin-gen, og kun såfremt udstilleren 
opholder sig inden for en arms længde af hunden, og det er ikke 
tilladt at anbringe hunde i bure, hvor trådnet er det direkte under-
lag for hunden. Overtrædelse her-af kan medføre bortvisning fra 
udstillingen, fratagelse af præmiering og - under skærpede om-
stændigheder - tillige karantæne.

Til DKK’s 
specialklubber: 
27. december 2004

Vedr.: Specialklubbernes ansvar for de 
DKK’s etiske anbefalinger

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har gen-
nem det forløbne år behandlet fl ere sager, 
der dels har haft sit afsæt i medlemmers 
mangel på efterlevelse af DKK’s etiske an-
befalinger, dels i en meget fIr kantet fortolk-
ning af de etiske anbefalinger.

Dette foranledigede, at DKK’s bestyrelse 
på sit møde den 7. december 2004 beslut-
tede at omfor mulere de etiske anbefalinger 
pkt. 6 og 7 så de etiske anbefalinger i de-
res nuværende formulering lyder således: .

l.  Det påhviler enhver, der udvælger en 
hund til opdræt, at vurdere, om avlsdy-
ret fysisk og mentalt er egnet til avl.

2. Det skal tilstræbes, at der i avlen kun 
anvendes hunde, der kan parre sig 
naturligt samt fø de og opfostre hvalpe 
på naturlig vis.

3.  En tæve bør ikke indgå i avlen, før 
den er fuldt udviklet.

4. En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i 
sin levetid - og sidste kuld inden tæven 
fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have 
en pause, så mindst en løbetid ikke ud-
nyttes til parring.

5. Hunde med arvelige defekter bør ikke 
anvendes i avl. Parringer, der har gi-
vet hvalpe med alvorlige defekter, bør 
naturligvis ikke gentages.

6. Parring mellem hunde nærmere be-
slægtet end fætter-kusine bør undgås.

7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæs-
sigt dominerer avlen inden for en ra-
ce, bør undgås.

8. Så længe hvalpen er i opdrætterens 
varetægt, skal denne sikre hvalpene 
en fysisk og men talt god opvækst, 
herunder en god prægning.

9. Opdrætteren bør give hvalpekøbeme 
fyldestgørende oplysninger om foræl-
dredyrene og om racens egenskaber 
og behov.

10. Både opdrætter og hanhundeejer bør 
følge afkommets udvikling til voksne 
hunde og der udfra løbende vurdere 
deres avlsdyr.

I denne forbindelse vil DKK’s bestyrelse 
henstille til specialklubberne, at man tager 
sin rolle i for bindelse med ansvaret for 
klubbens opdræt. alvorlig  ikke som et avl-
spoliti; men som en seriøs, samarbejds-
partner for racens opdrættere.

Alle specialklubber modtager hvert kvartal 
både sundheds- og registreringsoplysnin-
ger fra DKK, og har med dette materiale i 
hånden mulighed for at vejlede klubbens 
medlemmer i forbindelse med avl af klub-
bens racer.

I forhold til DKK’s etiske anbefalinger er 
det specielt vigtigt, at klubberne fokuserer 
på om enkelte hunde antalsmæssigt domi-
nere avlen, antal kuld på den enkelte tæve 
og fætter/kusine parringer, da disse forhold 
kan have betydning for den fremtidige avl i 
racen og racens genetiske population. 

Samtidig vil DKK også henstille til, at spe-
cialklubberne ikke »misbruger« deres rolle 
i forbindelse med efterlevelse - eller man-
gel på samme - af de etiske anbefalinger. 

Det er vigtigt at se fremad og rådgive op-
drætterne evt. via opdrætterseminarer, ar-
tikler i klubblade m.v. om, hvordan en frem-
tidig avl kan tilrettelægges, så de etiske 
anbefalinger efterleves.

Hvis en specialklub ikke føler, at DKK’s eti-
ske anbefalinger er dækkende nok for de-
res racer, kan de enkelte klubber selv udvi-
de disse anbefalinger så de f.eks. dækker 
racespecifi kke forhold; men igen er det vig-
tigt, at klubberne holder sig for øje, at disse 
anbefalinger skal kunne bruges som en 
vejledning til opdrætterne - og ikke stiller 
klubberne i situationer, hvor specialklubbe-
styrelserne skal fungere som »avlspoliti«.
Det er også vigtigt at pointere, at de etiske 
anbefalinger - uanset om det er DKK’s an-
befalinger eller: specialklubbernes anbefa-
linger - netop er anbefalinger, og ikke reg-
ler hvor der kan sanktione res ved overtræ-
delse.

Dansk Kennel Klub vil derfor ikke kontrolle-
re registreringer for at se, om de etiske 
anbefalin ger er efterlevet; men støder vi på 
- eller modtager dokumentation for - at en 
opdrætter ikke lever op til anbefalingerne, 
vil DKK forbeholde sig ret til uden videre at 
fjerne vedkommen de fra hval peliste, op-
drættervejviser m.v. 

Dansk Kennel Klub håber, at specialklub-
berne vil være med til at løse denne vigtige 
opgave med

at orientere om og efterleve de etiske an-
befalinger til glæde og gavn for dansk hun-
deopdræt.

Med venlig hilsen 

DANSK KENNEL KLUB
Anette Bak Frederiksen Direktør
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Uddybning af de 
to omformulerede 
paragraffer i DKK’s 
etiske anbefalinger af 
Helle Lauridsen
§ 6 Parring mellem hunde nærmere 
beslægtet end fætter-kusine bør 
undgås

Linje avl versus indavl er et af de ældgamle 
diskussionsemner når opdrættere mødes. 
Kun intens indavl har skabt de racer vi har i 
dag: faktisk er mange racer skabt på uen-
deligt få individer, der delte en fælles egen-
skab eller udseende som f.eks. ridgen. 
Desværre betyder det at også, at de enkel-
te racer har racetypiske genetiske sygdom-
me – som f.eks. Dermoid Sinus i Rhodesi-
an Ridgebacken. 

I dag er racen skabt – og det er på tide at 
kigge på hvorfor indavl ikke er ønskværdig: 

Når to hunde parres giver hvert forældredyr 
halvdelen af kromosomerne hver til hvalpe-
ne – dvs. at hver hvalp få 50 % af mors og 
50 % af fars gener, gener for udseende, ge-
ner for temperament, gener for sundhed – 
allergi – hofteledsdysplasi osv. osv.

Dette betyder at selvom moderen bærer 
anlæg for et nervøst temperament, så kan 

de 50 % gener fra faderens side måske 
modvirke dette, eller moderens gode sun-
de hofter kan modvirke faderens anlæg for 
knap så gode hofter.

Men hvis hundene er tæt beslægtede – 
som en halvsøskende parring, far-datter 
parring osv. så risikerer vi at de dårlige ge-
ner fi ndes på både moderens og faderens 
side og dermed bliver fordoblet.

Desværre ses det desuden ofte, at opdrætte-
re der engang har arbejdet med ”tæt avl” be-
nytter den igen – og igen. F.eks. kan den fæl-
les forfader i ovenstående eksempel, også 
selv være resultat af en tilsvarende tæt par-
ring, og så kræver det jo ikke megen mate-
matisk sans før man kan regne ud at det ge-
netiske grundlag er ved at blive uhyggeligt 
snævert og ikke giver meget plads til at evt. 
sygdomme bliver opslugt af genmassen. Det 
kan illustreres med, at i der i en femgenerati-
oners stamtavle er mulighed for 62 forskellige 
forfædre – og der i en stamtavle som beskre-
vet ovenstående er der kun 25 unikke forfæd-
re, de sidste 37 pladser bliver taget af kun 13 
hunde, som bare dobles op igen og igen.

§7 Avl, hvor enkelte hunde antals-
mæssigt dominerer avlen inden for 
en race, bør undgås.

Matadoravl som det også kaldes, er pro-
blemet hvis en hunds afkom kommer til at 

dominere en hel race. DKK defi nerer det 
som: at en hund bør, i hele sin levetid, ma-
ximalt have et antal afkom som svarer til 
25 % af det årlige registreringsantal.  RRK 
anbefaler tilsvarende at en tæve højst må 
få tre kuld i sin levetid og at en han kun må 
producere ca. 40 hvalpe over en fem års 
periode. 

Grundet racens lille størrelse er dette fak-
tisk langt mildere end DKK’s anbefaling, da 
40 hvalpe er over 50 % af det årlige regi-
streringstal.

Men lad os se om der er problemer med 
Matadoravl i Ridgebacken i Danmark?

Der har fl ere gange i racens historie været 
hanner der er blevet brugt meget – rigtigt 
meget, men hvor meget fylder de i dagens 
stamtavler?

Her er først en opgørelse over Ridgebacks 
der i de sidste ca. 10 år har fået mere end 
to kuld, listen er lavet kronologisk med de 
hunde der først er startet i avlen øverst:

HANNER HD AD KULD HVALPE FØDT

AGBAR ROPOTAMO B2  12 81 92,93,94,95,96,97

TORHUSETS OPHIR POTHUNTER A2 0 9 77 92,93,94,95

TORHUSETS OPHIR NKOSANA B2 0 5 37 92,94,95

TORHUSETS PEACOCK SHAMAN B2 0 4 36 92,95,96

JUMATANO A1  5 42 94,96,97

DJUNGLEKATTENS GARISH RIDGED GORDON A2 0 4 28 94,96,98,99

KITOTO AZIZI BAKELA B1 1 3 18 94, 00

TUASIWA’S FUN-H’LO CHAKA ZULU A1 2 2 21 95

TORHUSETS SIMPCOX TIMOTHY A1  2 19 95,97

ZEUS B1 0 3 32 97,98

IBAS TECH KICHWA A2 0 5 30 97, 99, 00

TORHUSETS EMERY SWEET PETE B1 0 2 12 97,98

TORHUSETS CINNAMON BENGULA B1 0 6 36 98,99,00

AAKEMBA KING ASTOR GI’FUMO (SVENSK EJET) UA ua 2 21 99-00

KIJASAMAN FANTA OF DJUNGELKATTEN B1 0 2 17 2000,2002

CARAEN AFRI SHAMAN (NORSK EJET) B 0 2 16 2001-2002

EILACK MATOLA (IMPORT UK) A 0 5 23 2001,2002,2003

Kinyemi Anzi A’Bhubesi* A 0 3 35 2002,2003,2004

Witches LeCreme’s Trick (import Canada) B 0 3 28 2002,2003,2004

TUASIWA’S MSI-HUNTER MAJANI A2 1 2 7 2003

Helderydge Chivi (tysk ejet) A 0 2 11 2004
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Da ikke alle hvalpe indgår i avl, er antallet 
af fødte hvalpe knap så interessant som at 
se hvilke af disse hvalpe der indgår i avlen 
og derfor med tiden kan risikere at have 
problemer med at fi nde en ubeslægtet 
partner.

Jeg har derfor undersøgt hvilke af de oven-
stående hunde, der har haft mere end et 
afkom der er gået videre i avl og i hvor 
mange af hvalpekuldene i perioden 1998-
2004 disse afkom fi ndes.

Jeg startede med at kikke på Agbar Ropota-
mo, den nok mest brugte han overhovedet i 
dansk RR avl med tolv kuld – 81 hvalpe. 

Men kun et par af Agbars afkom er gået vi-
dere i avlen, I alt har 33 hvalpe med Agbar 
Ropotomo i stamtavlen set dagens lys i pe-
rioden, de fl este mellem 1998 og 2001 - og 
af Torhusets Ophir Pothunters 77 afkom ses 
kun et enkelt som værende gået videre i av-
len i perioden.

Lidt anderledes ser det ud for en anden 
højdespringer: Torhusets Ophir Nkosana, 
der med sønnen Torhusets Cinnamon Ben-
gula og datteren Torhusets Simpcox Sarah 
er aktive i stamtavlerne på for i alt 65 hval-
pe, over adskillige generationer.

De næste i rækken har enten kun haft et 
enkelt aktivt afkom eller slet ingen, men så 
kommer Aakembas King Astor G’Fumo : 

han har ganske vist kun haft 2 kuld og 21 
hvalpe i Danmark, hvilket følger. DKK’s 
tommelfi ngerregel med, at en han kun i sin 
levetid må have et antal der svarer til max 
25% af det årlige registreringstal. MEN – 
hans hvalpe er gået videre i avl i meget 
høj grad:

Fra hans første kuld i Danmark med Zume-
li’s Anzika er tre hunde gået videre i avl : 
Kinyemi Anzi A’Bhubesi har lavet 3 kuld og 
35 hvalpe – det 4 kuld på vej, og en af disse 
hvalpe er allerede gået i avl og har fået 9 
hvalpe, herudover er der importeret 4, datte-
ren Kinyemi Anzi A’fora har fået 10 hvalpe i 
2003 – og i 2004 fi k Kinyemi Anzi A’xola 9 
hvalpe. Herudover er et enkelt barnebarn af 
Astor importeret.

Dvs. at der nu – 6 år efter Astors første 
kuld i Danmark fi ndes 66 børnebørn og ol-
debørn af ham i Danmark – plus endnu et 
kuld på vej.

Kun en han yderligere har haft mere end et 
aktivt afkom, nemlig Eilack Matola som er 
far til både Torhusets  Sherwood Asta  & 
Torhusets Babtree Oscar, der sammen fi k ti 
hvalpe I 2004.

Tæver nævnes sjældent i forbindelse med 
Matadoravl, men enkelte tæver har dog i ti-
dens løb sat deres poteaftryk kraftigt på ra-
cens historie. En sådan må Kijasaman Di-
kimba Zuri siges at være:

I alt fi re af hendes hvalpe ses i dagens 
danske stamtavler: Zumeli’s Ajabu, Zume-
li’s Anzika,  Zumeli’s Busuri, Zumeli’s Che-
kesha og en femte er på vej i en af forårets 
planlagte parringer som mor til hanhunden 
- Zumeli’s Ashiki.  I alt har 98 dansk regi-
strede RR’s hende i stamtavlen som bed-
stemor eller oldemor – heraf er de 68 af-
kom af Zumeli’s Anzika, som fra kuldet 
med King Astor selv har tre afkom i avlen – 
og som sagt: Kimba er også i to af forårets 
planlagte kuld 

I alt er der født godt og vel 400 hvalpe i pe-
rioden, men generelt har opdrætterne væ-
ret meget omhyggelige med at fi nde ube-
slægtede nye partnere, ofte ved at rejse 
langt med deres tæver eller importere han-
hunde eller sæd fra udlandet. 

Så mit oprindelige spørgsmål: om der er 
problemer med Matadoravl i Ridgebacken i 
Danmark? Kan besvares med et forsigtigt 
nej! Ja, der er absolut hunde der er blevet 
brugt meget, men antallet af afkom i den 
videre avl betyder langt mere i vores race 
end antallet af fødte hvalpe. 

Man må blot huske, at med så mange hun-
de, der er beslægtet, selv i andet eller tredje 
led, stiller det meget store krav til opdrætter-
ne om at fi nde partnere til deres tæver. 

Man kan så spørge om det betyder noget 
at der en fælles oldemor eller tilsvarende? 

TÆVER HD AD KULD HVALPE FØDT

TORHUSETS XIDAH FATUMA B1  3 25 95-96-97

MSISI A2 0 3 31 95-97

TORHUSETS SHARON SHAGREEN A2  3 31 95-96-97

KIJASAMAN DIKIMBA ZURI A2 0 3 29 96-97

DONNA B2 0 3 26 96-97-98

IBAS LOPE FIKIRI B2  2 22 96-97-98

TORHUSETS OPHIR DARK-BESSIE B1 0 4 19 94-97-98-99

AJUZ B1 0 3 27 98-00-01

SARULA GADZININA (IMPORT ZIMBABWE) C2 0 2 16 98-99

ZUMELI’S ANZIKA A2 0 2 14 1999, 2001

ELLEMOSEN’S CARMEN ZETHU B1 0 2 15 99,00

KUKOSA MOJA OF HARAMBEE (IMP UK) C2 0 2 14 99,00

DUMELA MA CHIQUITA B 0 2 17 2002, 2003

AILA VON ROTHENSANDE* (IMPORT TYSKLAND) A 0 2 17 2000,2002

TORHUSETS EMERY IMBALA C1 0 3 19 2000,2001,2002

KIJASAMAN GUKATIWA OF DJUNGELKATTEN A 1 3 16 2001,2002,2003

TORHUSETS HUNTER’S MOON MAGDA A 0 2 14 2001,2003

MONSERRATO APRIL*  (IMPORT ZIMBABWE) A 1 2 26 2002, 2003

HUNTING CHOIR’S ISSA* A 0 2 20 2002,2004

IKIMBA PUUMA* (IMPORT FINLAND) A 0 2 21 2002,2003

DASHIKI MANDINKA* (IMPORT FINLAND) A 0 1 9 2004
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Hvalpe født Fars navn Mors navn Opdrætter

18. marts 2005

6 hanner / 6 tæver

INTCH DCH(KLUB) DKCH 
SCH DCHVDH KLBCH 
KBHV01 KBHV02 KLBV02 
KLBV03 KLBV04 DKKV04 
NCH NORDCH 
Kinyemi Anzi A’Bhubesi 

HD: A, AA: 0 

Monserrato April 

HD: A, AA: 1

Kennel Isilwane 
v/ Vivian Poulsen 
Momleby 5, 5874 Lundeborg
Tlf. 62254029 
kontakt@isilwane.dk

Forventet fødsel Fars navn Mors navn Opdrætter

Ultimo marts 2005 Lewanika Bamulikani 

HD: A , AA: 0

DKCH Aila vom 
Rothensande 

HD: A, AA: 0

Kennel Kijasande´s
v/ Anette & Michael Boesen
Bakkelund 2, 4622 Havdrup
Tlf. 46 18 83 13
amtboesen@tdcadsl.dk

Forventet parring Fars navn Mors navn Opdrætter

Medio marts
2005

USACH Ikimba Tumomak 
Sheikh, CGC, TDI, ET 

HD: A, AA: 0

Ikimba Puuma 

HD: A, AA: 0

Kennel Lewanika 
v/ Helle Lauridsen 
Kastedvej 37, 8200 Århus N
Tlf. 86244069 
helle@kibutata.dk

Marts 2005 NCH 
Masithela’s Irresistible 
Chango 

HD: A, AA: 0 

LP1 LP2 UHP FP 

Hunting Choir’s Issa   

HD: A  AA: 0

Kennel Kuzonga’s 
v/ Jo-Ann Nielsen 
Hvidøre 29, 6580 Vamdrup 
Tlf. 40 94 29 10 
joann@rhodesian-ridgeback.dk 

Marts 2005 SCh NordV-03 SV-03 
Djungelkattens Superridged 
Sauvage  
HD: A, AA: 0

DKCh Dashiki Mandinka  

HD: A, AA: 0

M’Gongo Kennel 
v/ Klaus Lambæk 
Kastanievej 4, Harridslev 
8900 Randers 
Tlf. 56 63 63 45
mgongo@mgongo.dk

Hvalpelisten (fra hjemmesiden)

Nej – det gør det næppe. Men det mærke-
lige med Matador hundene er at de dukker 
op i mange stamtavler – mange gange - og 
på den måde pludseligt kan ”fylde” gene-
tisk ligeså meget som bedsteforældre eller 
oldeforældre. 

De navne der oftest ses mange gange i de 
danske som de fl este udenlandske stam-
tavler (efter ca. 4-5 generation) er alle 
udenlandske: Pronkberg Sango, Ingwe 
Pronkberg, Mushana Starr Jameson, Mar-
sabit M’fumo, Rutan Mpenzi Rafi ki of Gera, 

Trezridge Uekoto, Glenaholm Strauss of 
Inkabusi, Globe’s Roving Red Regent. 
Hunde der har været med til at præge ra-
cen til det den er i dag, og som genetisk på 
godt ondt er meget svære at slippe uden-
om.

Hvalpeanviseren informerer:
Hvalpeanviser:   
Kirsten Hansen, tlf. 5638 3585
e-mail: ekmann@jubiimail.dk
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Norsk  RR-spesial 2005!

Lørdag 14.mai: Valpeutstilling, mønstring 

og lydighet
Søndag 15.mai: Eksteriørutstilling  (evt. ”Barn og hund” 
påmeldes på stedet). Mulige arrangementsbidrag for barn og 
voksne 
v/distriktskontaktene.

Sted: Viubråtan Aktivitetssenter, Harestua, 45 min. fra Oslo

Valpedommer og mønstringsdommer; Wenche Enger
Dommer eksteriør: Christian Jouanchicot, Frankrike (engelsktalende) 
Dommer lydighet : Dag W. Johnsen

Pris pr.hund enten i eksteriør eller lydighet              ……..NOK 280,- 
Hunder som meldes på i begge konkurranser .………….. NOK 380,-
Pris pr. hund i valp- eller mønstringsklassen ……….……NOK 140,-
Påmelding kun i Veteranklassen er gratis 

Halv avgift betales f.o.m. tredje hund med samme registrerte eier( gjelder ikke valper og veteraner), 
og gjelder kun når avgiften er betalt innen fristens utløp. Utstillingen arrangeres etter NKK’s regler. 
Eksteriør-certifi kat gjelder som NKK-cert. Husk å merke giroen med hundens reg.nr. og klasse. 

Påmelding via standardskjema her bladet eller via http://www.rhodesianridgeback.no/ 
Hanne Neergaard, Hilton 34B, 2040 Kløfta, + 47 63972211, + 47 92202626, 
hanne.neergaard@c2i.net

Påmeldingsfrist 15.4.05. Påmeldingen er bindende og betaling skjer til NRRK v/ Hanne 
Neergaard: Konto: 0530.26.18684 eller svensk kto. 6186355-1 
Utenlandske deltagere bes sende med kopi av innbetaling

Dersom betalingen ikke er klubben i hende senest 14 dager før utstillingen vil det bli krevet 
50% tilleggsavgift.

Hytter: Pris pr.pers.pr.døgn NOK kr.160,- bestilles via:
Jannicke Fredriksen, Nordvannslia 1, 1385 Asker, + 47 66905527, + 47 90615350, 
jannicf@online.no

Annonce:
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Udstillinger i 2005:
Dato Sted Anmeldesesfrist Arrangør Dommer 

26.03.2005 Næstved 19.02.2005  DKK Kreds 10 Martin Croeser, Sydafrika 
27.03.2005 St. Merløse 20.02.2005  RRK  Poul Ørnemark 
02.04.2005 Esbjerg 26.02.2005  DKK Kreds 4  Gitte Finnich Pedersen 
30.04.2005 Ballerup  26.03.2005  DKK  Gunnar Nymann DK 
05.05.2005 Stepping  27.03.2005  FDA  Gitte Finnich Pedersen 
11.06.2005 Hillerød  07.05.2005  DKK  Horst Kliebenstein DE 
03.07.2005 Rønne  28.05.2005  DKK  Kreds 8 Anita Whitmarsh, SE 
06.08.2005 Jylland  01.07.2005  RRK  Linda Costa, Australien 
14.08.2005 Odense  09.07.2005  DKK  Dr. Wilfried Peper, DE. 
17.09.2005 Brøndby  13.08.2005  DKK  Terry Thorn GB 
08.10.2005  Århus  03.09.2005  RRK  ?
05.11.2005  Herning  01.10.2005  DKK  Göran Bodegård SE 
03.12.2005  St.Merløse  29.10.2005  RRK ?

Dommere til LP på vores RR-udstillinger:

07.08.2005 på RR-dag:  Wagn Johansen

08.10.2005 i Århus, indendørs: Bruno Christensen

03.12.2005 i St. Merløse, indendørs: Hans Ove Pedersen

Regionsarrangementer - Vest:
Ingen arrangementer planlagt p.t. 

Hold øje med klubbens hjemside for kommende arrangementer:  
http://www.ridgebackklub.dk/

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

Regionsarrangementer - Øst:
Gåtur 10. april - kontakt Sonja for info!

Kallerup Væddeløbs Forening er lukket for sæsonen. Banen ligger 
på Kallerupvej, 2640 Hedehusene (nær Roskilde) og foreningen 
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/ for at se 
hvornår de starter op igen.

Regionskontakt: Sonja Olsen, tlf. 4362 6052,
 e-mail: sot@codan.dk
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KennelsidenKennelsiden
Kinyemi 
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 Købenavn S
Tlf./Fax. 3255 6026   Mobil 4056 4067
kinyemi@kinyemi.com
kinyemi.com

Hazina’s
Ebbe M. Møller & Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
DK-3460 Birkerød
Tlf. 4581 1040   Mobil: 4097 5571
rr@hazinas.dk
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:
Sovende RR - ejet af Dorthe Jøker



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


