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Zumeli’s Fanyika (”Zera”) 8 uger gammel

ejet af Berit Dahl
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Indsendt af Anette Boesen, 1½ dag gammel hvalp

Bladansvarliges Klumme
Kære medlemmer –
- så har en ny bladansvarlig sat sig i stolen bag tastaturet,
klar til at filosofere lidt over stort og småt. Når man er ny på
en post, vil det på en eller anden måde kunne spores i det
produkt, der kommer ud i den sidste ende – MEN jeg har på
ingen måde ambitioner om at lave revolution. Jeg er af den
faste overbevisning, at RR-bladet i den nuværende form er
et utroligt godt blad, som klubben kun kan være stolt af. Det
skyldes ikke mindst det arbejde Marianne Grønn Prior har
lagt i bladet bla. sammen med Lena Carlsson. At Marianne
ved klubbens generalforsamling har valgt at stoppe det gode arbejde, kan jeg kun beklage, men også respektere og
det giver så mig chancen for at prøve kræfter med dette felt
af arbejdet i en velfungerende klub – jeg glæder mig!!!!!
På sidste bestyrelsesmøde blev vi enige om, at den faste
artikel i bladet ”stafetten” skal omkring klubbens forskellige
udvalg, så alle kan høre hvad der sker i disse, ikke for at
negligere de mere ”private” stafetter, men for at bringe mere
faglighed ind i bladet og få tvunget udvalgene i blækhuset.
Bladet forbliver i sit nuværende format og med sit nuværende antal pr. år. Det er klart, at bladet er en ikke ubetydelig udgift for klubben, men det er nu engang vores ansigt
ud af til, og det læses af mange også uden for klubben.
Mange vil sikkert hævde, at vores hjemmeside, er ansigtet
ud af til, hvilket heller ikke er helt forkert – MEN det trykte
medie er efter min mening, nu engang nummer 1 og det er
ulige lettere at tage et blad med ind på toilettet end slæbe
computeren ind og så blive on-line.!!!!
Men kære medlemmer BLADET bliver ikke bedre end I gør
det til. Hvis ikke jeg modtager billeder, store og små historier om jer og jeres hunde, ja så bliver det noget kedeligt.
Da jeg endnu ikke har ASDL/Bredbånd eller hvad det nu
hedder, vil jeg MEGET gerne have jeres indlæg på en CD,
så sørger jeg sammen med resten af bladudvalget for, at vi
til stadighed har et GODT, INFORMATIVT og LÆSE VENLIGT BLAD – jeg ser frem til samarbejdet
Erik Kristensen
Bladansvarlig

Årets vandrepokaler
Var du den stolte vinder af en vandrepokal sidste år på
Ridgebackdagen? Så er det ved at være tid hvor de skal
afleveres igen. Vandrepokaler afleveres til Erik Kristensen,
Strandvejen 63, 7451 Sunds, eller til Erik på DKKs udstilling i Hillerød den 11. juni.

Hundens Dag i Tivioli: 11/9 2005
Hundens Dag er en enestående chance for at vise klubbens »flag«, så hvis du og din hund har lyst til at deltage
so kontakt Sonja Olsen på telefon 43 62 60 52.

Adfærdsseminar - stadigvæk
ledige pladser
To dages adfærdsseminaret med Runar Næss afholdes
den 27. og 28. august.
Gå ikke glip af denne chance for at få et enestående indblik i hundens psyke; hvorfor reagerer den som den gør?
Hvor meget af ulvens adfærd betinger hundens adfærd?
Forstår vi dette, vil vi blive meget bedre til at forstå vores
hunde og dermed forbedre forholdet menneske-hund.
Pris for en af de to dage 345 kr, pris for begge dage 650 kr.
Tilmelding til stine@rosenbeck-larsen.dk
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Her er hvad Sandra Fikes, USA,
sender til folk der skriver og stiller
spørgsmål vedrørende avl med
deres han hund eller tæve:
Kære Hanhunde ejer / avlstæve ejer
Som så mange andre racerene racer, lider ridgebacken af
en over-befolkning og flere og flere arter af denne skønne
race viser sig nu i internater, dårlige og misbrugende hjem
og i hvalpe ”fabrikker”.
Vores lokale og nationale RR rednings folk er overbebyrdede med at prøve at redde disse ridgebacks og tage sig
af dem, indtil de er raske/trænede og klar til at man kan finde sikre og kærlige hjem til dem. Jeg er en af disse redningsfolk.
Når redningsfolk er i stand til at finde information på de
ridgebacks der er fundet i internater, på gader og i hvalpe
”fabrikker”, finder de, at disse hunde er resultatet af hundeejere der kun har haft et hold hvalpe på deres hund eller at
hundene er fra dyrehandlere der har fået dem fra hvalpe
”fabrikker”, eller at hundene er fra ejere der blev overrasket
over hundens størrelse, den tid det kræver at have hund
og det arbejde der kræves for at få opdrage og træne en
velopdragen ridgeback.
Af denne grund, bør alle tænke sig grundigt om inden de
får et kuld hvalpe… hvad enten du er hanhunde ejer der
går ind i en parring, eller du avler på din egen tæve. Ejeren
af hanhunden er ligeså ansvarlig for hvad der sker med
hvalpene som tæve ejeren er. Ejeren af kuldet, og sågar
ejeren af hanhunden, kan holdes juridisk ansvarlig for den
genetiske sundhed i kuldet, hvis nogle af hvalpene fødes
syge eller med misdannelser.
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Ved at udstille din hund får du også mulighed for at møde
de erfarne og anerkendte opdrættere der kan hjælpe dig
med at finde ud af mere omkring din hund og racen generelt.
At være en ansvarlig opdrætter betyder at du må lære at
være objektiv og ærlig når du evaluerer hanhunden, avlstæven og det kuld der vil være et resultat af en parring, og
at du følger op på om du så kan garantere hvalpenes helbred.
Enhver kan avle et kuld hvalpe, men at opdrætte, når det
gøres ordentligt, er hårdt arbejde og bestemt IKKE vejen til
økonomisk velstand. Ethvert opdræt bør være gennemtænkt, med et ægte ønske om at opdrætte bedre hunde.
For den ENESTE GODE grund til nogensinde at avle er
”for forbedring af racen”.
En hvilken som helst anden grund kan ikke retfærdiggøres.
Den eneste måde hvorpå man kan forbedre racen er via
viden… ved at kende den ”rigtige kvalitet” og ved at følge
op på at et velopdrættet kuld hvalpe placeres i dejlige
hjem.
En vigtig ting at huske er, at ikke championer, uden titel,
hanhunde IKKE vil tiltrække top kvalitets tæver eller ansvarlige tæve ejere og vice versa for tæverne. Uanset hvor
god du mener din han hund er, vil det bedste du kunne håbe på at tiltrække være en dårlig eller gennemsnits kvalitets tæve og en ejer der ikke vil vide hvordan man opdrætter og finder rette hjem til kuldet.

Derfor er det af allerstørste vigtighed at du kender den genetiske historie på den hanhund der skal bruges til parring,
såvel som på den tæve som hanhunden skal parres med.

Oftest er de grunde vi får for at nogen vil avle på deres
hund, at de føler at deres hund er helt speciel og perfekt.
De vil have en der er præcis ligesom han/hende. Men uanset hvor god din hund er, vil den kun bidrage med halvdelen af DNA’en for kuldet, og hvis du ikke kender den genetiske historie på din hund, så er sandsynligheden for at få
en hvalp der er ligeså god som ”gode gammel Laban eller
Lady” være et skud i mørket. For… er dine børn nøjagtig
som du er? Næh, og det samme vil gælde for hvalpene af
din hanhund eller tæve!

At få et kuld Ridgebacks kræver mere end blot en vigende
interesse. Det kræver års intensiv studie af racen og et
nært forhold til anerkendte og kendte opdrættere, der opfattes som ansvarlige og vidende mennesker.

Og hvad med resten af kuldet? De fleste ridgeback kuld er
på 8-10 hvalpe (18 er rekorden). Hvad skal der ske med
disse hvalpe, når først alvs hundeejerne har fået deres
”parringsgebyrs hvalp”?

Hvad er din grund til at du vil avle på din hanhund/tæve?
Hvad er dine motiver for at få et kuld hvalpe? Jeg vil vædde på at di sikkert gerne vil være ”en ansvarlig opdrætter/
avls hanhunde ejer” – en der har en stor kærlighed til racen. Men oftest bliver ”almindelige kæledyrs ejere” overrasket over den tid, det store arbejde og omkostninger, såvel
som det juridiske ansvar, det kræver for at være opdrætter.

Ridgeback hvalpe sælger ikke som varmt brød, med mindre du er ligeglad hvem du sælger til og for hvilken pris.
Og hvis du har et hav af venner og pårørende der er syge
for at få en hvalp fra ”gode gamle Laban eller Lady”, så bare vent til hvalpene er kommet og klar til at tage til deres
nye hjem. Se hvor mange af disse folk der får nye problemer eller projekter der afholder dem fra at tage en hvalp til
sig!!

Hvis du mener du er lavet af det rette stof for at blive opdrætter, er det første skridt at udstille din hanhund eller tæve for at få bevist hans/hendes kvaliteter.

En anden ting du skal tage med i overvejelserne er at der
ikke findes et ”problemfrit kuld”. Hvilken som helst tæve
ejer som du kan overtale til at bruge din hanhund kan blive
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overvældet af nogle ”store” dyrlæge regninger, ifald noget
skulle gå galt med fødslen eller med kuldet. Hvad hvis tæven dør? Jeg kan ikke engang begynde at beskrive den
mængde tid, det store arbejde som tæve ejeren vil blive
underlagt hvis der kommer problemer.
GLEM ALT OM AT SOVE/HVILE/SPISE OG GLEM ALT
OM DIT JOB… OG DE SKAL REGNE MED AT MÅTTE
HAVE EN STOR FED KONTO I BANKEN!

ves for at blive en ansvarlig opdrætter, så skal du være
velkommen til at springe ind i bålet med resten af os der
har dedikeret vores liv og bank konti til den bedste
ven(ner) man kan få … en Rhodesian Ridgeback.
For mere information vedrørende helbredsproblemer med
Rhodesian Ridgebacks, check min webside. En genvej til
information om helbredsproblemer er:
http://www.geocities.com/~kalahari/youthk.html

Der er ikke nok tid eller plads i et simpelt brev til at forklare
alle de mulige problemer der kan opstå. De variere – startende med parringen, fødslen, opvæksten, finde nye hjem,
tage hvalpe retur, refundere penge, og så videre, og så videre, og så videre.

Sandra Fikes
Just Ridgebacks: http://www.justridgebacks.com

Jeg beklager… jeg ved, at dette sikkert ikke er det svar du
havde håbet på, men jeg håber at det vil give dig stof til eftertanke. Som sagt før, hvis du mener du har det der kræ-

------------------------------------------

Gifts for the Ridgeback Fancier!
Homepage: http://www.kalaharirr.com

Oversat af Stine Rosenbeck-Larsen, februar 2005.

En fantastisk dame har sagt farvel
Tirsdag d. 17 maj sov Kijasaman Dikimba Zuri, også kaldet
Kimba stille ind. Skønt bentøjet gav lidt problemer, var hun
frisk indtil det sidste og blev næsten 13 år gammel.
Kimba var Søren og Inger Holmgaards første hund, og
med et skub fra Kimbas opdrættere, befandt de sig pludselig på landevejen til udstillinger i ind- og udland. Kimbas fik
en fantastisk udstillingskarriere, med championater i mange forskellige lande.
Een af de store oplevelser var, da
hun i 1994, blot 2 år gammel, blev
Verdensvinder. Samme år blev hun
også Europavinder og tog titlen
igen året efter.

At Kimba må have læst standarden, er der ingen tvivl om.
Hun var en reserveret dame der ville se gæster an, og
man skulle bestemt gøre sig fortjent til hendes hengivenhed. Til gengæld fik man den også til fulde, når man først
var blevet accepteret.
Kære Kimba - tak for alt det du har givet os i dit lange hundeliv!. Vi ved hvor savnet du er, af din familie og din hundeflok, for du var en dame med en stor personlighed og
det huld du efterlader, bliver meget svært at udfylde.
Nada

Med Søren startede Kimba også at
gå på jagt. Der blev vist kigget lidt,
da hunden med den underlige stribe på ryggen dukkede op, men hun
viste hurtigt, at det ikke kun var i
udstillingsringen hun gjorde det
godt. Hendes jagtegenskaber var
også i top.
Kimba har også avlsmæssigt haft
en stor betydning i Danmark (se artikel i blad 1/2005). Med 3 kuld og
29 hvalpe, har hun sat et stort poteaftryk, for mange af de hunde vi ser
i udstillingsringen og i avlen i dag,
har Kimba i deres stamtavle.
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Rhodesian Ridgeback Klubben inviterer til

Ridgeback-weekend 2005
Lørdag og søndag den 6. og 7. august 2005
på Lind Skole, Skolevænget 17, Lind, 7400 Herning
Dommere:

Linda Costa, Australien og Zimbabwe
Søren Holmgaard
(baby og hvalpe – ikke autoriseret for racen)

Uofficiel:

Klaus Lambæk

LP dommer:

Wagn Johansen

Lørdag 6. august:

Udstilling - Middag - Kåring af årets hunde

Søndag 7. august:

Brunch med Linda Costa som gæstetaler
LP prøver, lurecoursing samt andre sjove aktiviteter.

(RR med fejl og uøvede)

Yderligere oplysninger om Herning kan søges på www.visitherning.dk
(hoteller, camping, bed and breakfast mv).
Overnatning i klasselokaler: kr. 25,00 pr person - der medbringes underlag mv. Der er ca. 30 egnede
lokaler på skolen men selvfølgelig kan der jo være flere hundefamilier i et klasselokale. Hundene er
velkommen - hvilket jo ikke er uvæsentligt. Der er ikke umiddelbart mulighed for at campere, men
campingvogne og autocampere på parkeringspladsen ell. i skolegården er der naturligvis mulighed
for, men ikke for telte opsætninger. Bestilling af overnatning i klasselokalerne sendes til Erik Kristensen,
amv@inet.dk. Betaling for overnatning skal ske til Erik på dagen.
Frokost (falafel med tilbehør)+ drikkevarer købes på stedet.
Middag 150 kr for voksne (bøffer med mange salater) og børn 50 kr. Mulighed for vegetar.
Middag lørdag og brunch søndag skal bestilles på forhånd

Se det endelige program på klubbens hjemmeside: www.ridgebackklub.dk

Få din egen annonce
... for din hund, din kennel, dit firma eller andet
i kataloget til

ÅRETS RIDGEBACKDAG
Pris:

1/1 side (A4)
1/2 side (A5)

kr. 200,00
kr. 100,00

Færdigt materiale sendes til PR- og bladansvarlig Erik Kristensen,
e-mail amv@inet.dk
Betaling indsættes på klubbens konto i BG-Bank Ktonr. 155173604444 eller sendes på en check til kassereren.
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Ridgebackdag 2005
Sidste tilmeldingsfrist 1. juli 2005 !!

Tilmeldingsblanket til Rhodesian Ridgeback Klubbens RR-Dag 2005
Stambogsnavn: _____________________________________________

Reg. nr.: ________________________

Han ____

Født:

Tæve ____

Farve: ________________________

_________________________

Far: ______________________________________________________

Reg. nr.: ________________________

Mor: ______________________________________________________

Reg. nr.: ________________________

Opdrætter: ___________________________________________________________________________________
’Ejer: ________________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________ Tlf.: ____________________________
_
Vi vil gerne deltage i middagen:
Antal voksne
á kr. 150,00: ____

Antal voksne vegetar
á kr. 150,00: ____

Antal børn
á kr. 50,00: ____

I alt: ______________

Vi vil gerne deltage i morgenmaden søndag:
Antal til brunch á kr. 50,00: ____

I alt: ______________

Hunden tilmeldes i:
(Udstillingsbegyr efter DKK regler - Uofficiel udstilling ½ pris)
Babyklasse (3 - 6 mdr.)
Hvalpeklasse (6 - 9 mdr.)
Unghundeklasse (9 - 18 mdr.)
Mellemklasse (15 - 24 mdr.)
Åben klasse (over 15 mdr.)

kr. 185,00
kr. 185,00
kr. 290,00
kr. 290,00
kr. 290,00

Barn & Hund til og med 11 år

kr. 0

Championklasse
Seniorklasse (7 - 10 år)
Veteranklasse (over 10 år)
Parklasse
Avlsklasse
Opdrætsklasse
Juniorhandling 12-17 år

Antal: ___

kr. 290,00
kr. 290,00
kr. 290,00
kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0 Antal: ___

Tilmelding til Barn & Hund og Juniorhandling kan også ske på dagen, men er blot med her, for at få en ide
mht. indkøb af præmier.)
Ved tilmelding af flere hunde følges DKK’s gebyrer.
OBS! Sæt kryds her, hvis ovenstående tilmelding gælder for den uofficielle udstilling (hunde med fejl): ____
Lydighed kr. 280,00

Uofficiel lydighed kr. 140,00

LP klasse 1: ____

LP klasse 2: ____

LP klasse 3: ____

I alt udstilling og lydighed: _______________
I alt indbetales (Udstilling, lydighed, middag og morgenmad): ________________________________________
På giro 7 36 04 44 ____

Vedlagt på check ____

Overført til kto. 1551 - 7360444 ____

Tilmelding sendes til:

Helle Lauridsen, Kastedvej 37, Kasted, 8200 Århus N

OBS! Tilmelding også mulig via klubbens hjemmeside: www.ridgebackklub.dk
STARTTIDSPUNKT OPLYSES SENERE!
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Pokaler til RR-dagen!
Klubben mangler en del sponsorer til
pokaler til vinderne i de forskellige
klasser. Nedenfor kan du se hvilke der
mangler.

Er du interesseret, så send en mail til
klubbens sekretær på e-mail:
buksie@get2net.dk

Pokal

Pris

Status

Bedste Baby Han

Kr. 200,-

OPTAGET

Bedste Baby Tæve

Kr. 200,-

OPTAGET

Bedste Hvalp Han

Kr. 200,-

Bedste Hvalp Tæve

Kr. 200,-

Bedste Unghundeklasse Han

Kr. 200,-

OPTAGET

Bedste Unghundeklasse Tæve

Kr. 200,-

OPTAGET

Bedste Mellemklasse Han

Kr. 200,-

Bedste Mellemklasse Tæve

Kr. 200,-

Bedste Åbenklasse Han

Kr. 200,-

Bedste Åbenklasse Tæve

Kr. 200,-

OPTAGET

Bedste Championklasse Han

Kr. 200,-

OPTAGET

Bedste Championklasse Tæve

Kr. 200,-

OPTAGET

Bedste Seniorklasse Han

Kr. 200,-

Bedste Seniorklasse Tæve

Kr. 200,-

Bedste Veteranklasse Han

Kr. 200,-

Bedste Veteranklasse Tæve

Kr. 200,-

Bedste Opdrætsklasse

Kr. 200,-

Bedste Avlsklasse

Kr. 200,-

Bedste Parklasse

Kr. 200,-

BIR

Specialpris

OPTAGET

BIM

Specialpris

OPTAGET

Bedste danske RR

Kr. 200,-

Bedste Handler

Kr. 300,-

OPTAGET

Bedste Hoved

Kr. 300,-

OPTAGET

Bedste Ridge

Kr. 300,-

Bedste Bevægelser

Kr. 300,-

Vinder ”Barn og Hund”

Kr. 200,-

Vinder ”Juniorhandling”

Kr. 200,-

Uofficiel BIR

Kr. 200,-

OPTAGET

Uofficiel BIM

Kr. 200,-

OPTAGET

Bedste LP-Hund

Kr. 200,-

OPTAGET

DS-projekt på Fyn
Vi har nu indsamlet blodprøver fra 31 ridgebacks. Prøverne er sendt til Sverige. Mangler blot at få Fynboerne med.
Vi har lavet aftale med Højby Dyreklinik, Højbyvej 38,
5260 Odense S - Onsdag d. 22 juni, fra kl.16.00.
Tilmelding skal ske til Tina Thomsen på tlf. 23 26 25 03,
eller e-mail: tina_aa@thomsen.mail.dk
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Oplys hundens stambogsnavn og stambogsnummer.
Pris 200 kr, hvoraf de 100 kr betales af RRK. Beløbet
indbetales på klubbens konto mærket “DS projekt”.
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Referat af bestyrelsesmøde i RRK den 7/5-2005 :
Konstituering af bestyrelse : Bestyrelsen konstituterede sig således:
Formand: Nada Nicolic, Næstformand: Tina Thomsen, Kasserer: Poul Jensen,
PR og Bladansvarlig: Erik Kristensen, Sekretær: Helle Lauridsen
Brug af suppleanter : Der er pt. ikke stemning i bestyrelsen for at inddrage suppleanter til løbende bestyrelsesmøder. Susanne har
sendt en mail, hvori hun skriver at hun ikke ønsker at være suppleant, hvis hun ikke kan deltage i møderne
Hvad skal vores bestyrelsesarbejde dreje sig om? Klubbens formål.
§ 3 Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at
arbejde for at fremme kendskabet til Rhodesian Ridgeback og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare
og/ eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. Formålet søges
gennemført gennem diverse udvalg, som alle har mindst et medlem af bestyrelsen tilknyttet. Bestyrelsesmedlemmet virker som
forbindelsesled mellem udvalget og bestyrelsen. Udvalgene arbejder under de kommissorer som bestyrelsen har udstukket. Som
specialklub under DKK (§1stk 3)er bestyrelsen klubbens kommunikationsled mellem DKK og medlemmerne.
Indkommende og udgående post
● Brev fra DKK nyt tiltag: kom godt igang møde hos DKK for nyvalgte specialklubsbestyrelsesmedlemmer 20/6 Tina og Erik
forsøger begge at deltage
● Vejledning for afholdelse af certifikatudstillinger udsendt
● Skudprøver på udstillingerne skal ske inden bedømmelse starter og må ikke være til gene for andre udstillere
● Opfordring til racerepræsentation på Roskilde dyrskue – videresendes på den sjællandske liste inden 10/5
● Mail fra Tjekkiet, RR’en listet som Dangerous Dog breed, der arbejdes for at få det omstødt
● Nye godtgørelse for ringpersonale vedtaget
● Uddanelse af eksteriørdommere, de skal nu have været på opdrætteruddannelse
● Blade til DKK – nu kan DKKs bestyrelsesmedlemmer krydse af om de ønsker blad eller ej. Herudover de sædvanlige til DKK’s
direktion
● Bestyrelsen har besluttet at indstille Søren Holmgaard som dommer til DKK, hvis Søren accepterer.
Udgående post
● Brev til opdrætter om brud på etiske anbefalinger vedr. tæves 6.kuld
● Brev til medlem vedr. kraftigt formuleret henvendelse vedr, mindre fejl i korrekturlæsning af blad 1/2005.
● Diskussion om opdrætter der har lavet halvbror-søster parring i 2004, hvilket er imod DKKs etiske anbefalinger. Stort indlæg i
blad 1 burde dække denne sag. Hvis det sker igen vil der øjeblikkeligt blive rettet henvendelse til opdrætter samt til DKK.
GF 2004:
Klarere oplysning om hvad regler for opstilling og valg, samt tidsfrister er:
Man skal have været medlem min. 6 mdr
Enkeltmedlemmer: Det medlem, hvis navn står på betalingen kan opstille
Kandidatur sendes inden 15/2 til formand eller sekretær.
Alt dette skal gøres klarere og oplyses om i både blad 3 og 4
se GF referat andetsteds i bladet.
Blad 2 2005:
Vi går ikke over de 24 sider uden der er sponsor til det (flere sider koster 1000 kr pr blad i ekstra portoudgifter!)
GF referat OK
Poul sender oplysninger til Lena vedr. årets hunde
Katalog til RR dag, hvem kan? Lena?
Annoncer til RRdags katalog skal gå via Poul
Referat fra bestyrelsesmøde skal gøres færdigt med det samme
Stafetten? trænger til at blive strammet op, bestyrelsen foreslår at den går på omgang i udvalgene, og udvalgene beslutter hvem der
skriver til hvert blad
RR-dag annonce samt tilmelding
Regnskab: Vi har ca. 36.000 i likvid formue.
Helle beder om at opdatering til Breedmate (stamtavle program) indkøbes, bevilliget.
Avls og sundhedsudvalget skal mødes med de andre nordiske landes A& S udvalg i Stockholm
– ca. 2000 kr. bevilliget til dækning af rejseomkostninger
RR-dag 2005: sted: Herning, mad: frokost, aftensmad, morgenmad
RRdag 2006: sted fundet hvor vi alle kan bo, Lyngby landbrugsskole, nær Roskilde
Info fra omplaceringskoordinatoren:
Margit vil gerne have at alle i bestyrelsen gør sig nogle tanker om:
1. Hvilke hunde kan vi være bekendt at omplacere?
2. Skal vi sige nej til nogle og hvorfor?
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3. Skal vi tage imod fatile RR’s og neutralisere dem inden omplacering hvis hundene ellers er ok?
4. Skal vi tage imod RR’s med afvigende temperament for at aflive dem?
5. Skal vi sætte penge af til punkt 3 og 4 hunde?
Der oprettes en nødkonto – betalt med 100 kr af de 500 der indbetales til hvalpelisten, og den skal kunne støtte evt. ønsket
mentalprøve, neutralisering eller anden behandling af omplaceringshunde.
Bestyrelsen har ikke ejerskab over omplaceringshunde og har derfor ikke belæg for at foretage os andet.
Potentielle omplaceringshunds ejere skal godkendes personligt af et medlem af bestyrelsen eller en repræsentant for samme.
Pointsystem: Hvis man skal optjene point til årets hund, skal man være medlem af klubben på optjeningstidspunktet. Pokaler
udleveres kun på ridgebackdagen og eftersendes ikke. Er man ikke medlem den 1. juni fås ingen pokal eller diplom uanset om man
var medlem på optjeningstids-punktet for point.
Rapport fra udvalgene: kommissorier for de enkelte udvalg blev gennemgået
Alle skal have ens ordlyd i starten: Udvalget består af 3-5 medlemmer, der vælges af bestyrelsen
Lovudvalg nedlagt – kommisorie fjernes
PR udvalg omdøbt til PR og bladudvalg
tilføjelse til opgaver:
Formidling via og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside
fjernes: påtage sig at repræsentere RRK..... da dette er en naturlig opgave for alle bestyrelsens medlemmer
Medlemmer: Erik, Lena, Helle
Sundhedsudvalg omdøbt til avls og sundhedsudvalg
Medlemmer: Nada, Helle, Søren
Udstillingsudvalg:
Finde dommere til egne udstillinger og foreslå dommere til DKK udstillinger
Nada modtager tilmeldinger til Ridgebackdagen, herefter overtager Tina
Medlemmer: Nada, Helle, Poul, Tina
Dommere skal findes til Århus og Juleudstilling St. Merløse
Kommissorie for Brugshundeudvalget:
Udvalget skal stå for styrkelse af brugsarbejdet i RRK, herunder, Lydighed, Spor arbejde, Agility, Lurecoursing og andre
brugsorienterede opgaver.
Udvalget skal stå for afholdelse af Brugsprøver herunder dommere, lokaler og afholdelse af arrangementet
Medlemmer: Erik, Lene Tornkjær, Sonja Olsen, Christine Rosenbeck-Larsen, Jo-Ann Nielsen
Udvalgenes medlemmer skal stå på web og i blad.
Næste møde 12/6 kl. 14 hos Tina
Eventuelt:
Henvendelse fra opdrætter om ændring af hanhund på hvalpeliste, før forhåndsgodkendelse fra DKK (anmodning er indsendt);
godkendt da hunden er en kendt svensk avlshan, hvorfor DKK godkendelse må forventes at være en formalitet.
Mail fra RRK til Birte Dinesen vedr. ringstørrelse især på nationale udstillinger. De skal være større.

Referat fra Rhodesian Ridgeback klubbens ordinære generalforsamling
Lørdag den 16. april 2005 i Middelfart
Der var 12 fremmødte stemmeberettigede medlemmer

10

1.

Valg af dirigent
Ole Søager valgt

2.

Valg af referent
Erik Kristensen valgt

3.

Valg af stemmetællere
Lene Tornkjær og Ane Marie Vilhelmsen valgt

4.

Godkendelse af bestyrelsens beretning
Formanden henviste til den offentliggjorte beretning i blad nr. 1 2005.
Beretningen enstemmigt vedtaget

5.

Godkendelse af regnskab
Kasser Poul Jensen henviste til det i blad nr. 1 offentliggjorte reviderede regnskab.
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Søren Holmegaard forespurgte til posten omkring udstillinger – der var forholdsvis stor forskel mellem posten i 2003 og
2004. Nada Nikolic oplyste at bl.a. leje af lokaler mv. var den store synder.
Regnskabet enstemmigt vedtaget.
6.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.
Under dette punkt var der en mindre debat omkring medlemskabet af klubben. Konklusionen blev at de nuværende regler
fastholdes, men at der gøres opmærksom på de gældende regler, så man ikke igen kommer i problemer mht. bl.a. valg til
bestyrelsen

7.

Beretning fra div. Udvalg
Avls og sundhedsudvalget
Søren Holmgaard orienterede - det har været svært at få gennemført mentaltests bl.a. pga. manglende kvalificerede testere.
Men man er i udvalget enige om, at det er et meget nyttigt stykke arbejde, som skal fortsættes. Der ikke viste uheldige
tendenser i hundenes mentalitet.
46 danske hunde er mentaltestede - disse test ligger tæt på den definerede racestandard.
Videre orienterede han om de svenske erfaringer, da de har et meget større grundlag - 766 hunde, men de følger de samme
tendenser, som i Danmark.
Henviste til artiklen i blad 1 2005 side 22 og 23
Nada Nikolic orienterede om det svenske Sinus projekt, hvor man forsker i at finde det gen der giver sinus – pt. har 31
danske RR leveret blodprøve til forskningsprojektet.
Udstillingsudvalget
Nada Nikolic roste den store fremgang der har været ved klubbens udstillinger. Dejligt at se mange nye ansigter. Man vil
forsøge at fastholde frekvensen med ca. 4 udstillinger om året
Masser af gode erfaringer – både positive og negative fra sidste RR dagen på Juelsberg.
Næste RR dag ligger i Herning Erik Kristensen oplyste kort om de faciliteter der pt. er på bedding, Herning Kommune har
stillet en af deres parker til rådighed.
Det er bestyrelsen der har besluttet, at der skal ligge en racestandard og en målepind på dommerbordet ved udstillingerne.
Det er alene ment som en service overfor dommeren.
Muligheden for at invitere dommere til et dommerseminar blev drøftet – man vil arbejde videre med det i udvalget.
Brugshundeudvalget
Marianne Grøn Prior orienterede fra udvalget. Lidt debat omkring medlemskabet af FDA, hvor man især på Sjælland
manglede udbytte, men man fortsætter medlemskabet, der koster klubben 1 kr. pr. medlem.
Enighed om at der fortsat skal arbejdes frem mod flere aktiviteter i dette regi, idet mange medlemmer gerne vil ”bruge”
deres hunde i andre regi end udstillinger. Når der har været arrangementer, ser man mange ”nye” hunde.

8.

Indkomne forslag
Nada Nikolic begrundede det ændringsforslag der var til klubbens etiske regler § 6 (teksten fremgår af blad 1 2005 side 7.
Ændringen enstemmigt vedtaget

9.

Valg til bestyrelsen
Nada Nikolic, Tina Thomsen og Erik Kristensen valgt til bestyrelsen
Camilla Kjærulff valgt som1. suppleant til bestyrelsen
Susanne Bay Jakobsen valgt som 2. suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af hvalpeanviser, 2 revisorer og en revisorsuppleant
Margit Sand Nielsen valgt som hvalpeanviser
Klaus Lambæk og Klaus Lund valgt som revisorer
Ane Marie Vilhelmsen valgt som revisorsuppleant
11. Evt.
Erik Kristensen foreslog, at man i fremtiden laver en udstilling sammen med generalforsamling, sådan der var noget mere
at køre efter – bestyrelsen arbejder videre med dette.
Erik Kristensen foreslog en aktivitetskalender på hjemmesiden – Helle Lauridsen var ikke afvisende, MEN det kræver at
der kommer nøjagtige informationer og ændringer frem, hvilket til tider kan knibe.
Helle Lauridsen vil i løbet af sommeren lave et nyt design af klubbens hjemmeside.
Den nye bestyrelse skal give »skrifter mv.« et brush up
Dirigenten takkede for en god og livlig debat i god ro og orden, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen.
Nada Nikolic takkede på klubbens vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer, Marianne og Camilla for deres store arbejder for
klubben. Der blev overrakt en gave fra klubben.
Ole Søager, Dirigent

Nada Nikolic, Formand

Erik Kristensen, Referent
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TILLYKKE!

Årets hunde
Årets Opdrætter:
Årets Opdrætter af BIM:

Kennel Kinyemi
Kennel Kinyemi

Årets eksteriør Hund + Årets Champion Han:
Kinyemi Anzi A’bhubesi
Ejer: Netti Gorosch og Poul H. Jensen

Årets BIM + Årets Champion Tæve:
Kinyemi Anzi A’Fora
Ejer: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard

Årets Baby/Hvalp Han + Årets Unghund Han:
M’Gongo Tasu A’Mwisho
Ejer: Ane Marie Vilhelmsen

Årets Baby/Hvalp Tæve (delt 1. plads):
Kushika Tanami Moya
Ejer: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard

Årets Mellemklasse Han:
Kinyemi Fora C’Usuli
Ejer: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard
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Årets Mellemklasse Tæve:
Kinyemi Fora C’Ubia
Ejer: Nada Nikolic, Anders Kjærsgaard
og Sonja Olsen

Årets Åbenklasse Han:
Hazina’s 1st Hadhari
Ejer: Charlotte og Jens Winther

Årets Baby/Hvalp Tæve (delt 1. plads):
Mhondoro Etana Nefer
Ejer: Marianne Verdel og Jens Ove Lars

Årets Unghund Tæve:
Springvalleys Athena Olympia
Ejer: Nada Nikolic
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e 2004/2005
Årets Åbenklase Tæve:
Hazina’s 2nd Izibu
Ejer: Lena Carlsson

Årets Parklasse:
Tim Larsen med Hazina’s 2nd Funa & Hazina’s 2nd Izibu
Ejere: hhv. Charlotte Meinertz og Tim Larsen
& Lena Carlsson

Årets Opdrætsklasse:
Kennel Kinyemi v/Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard

sen

Årets Avlsklasse:
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
Ejer: Netti Gorosch og Poul H. Jensen

Årets Senior Tæve:
Zumeli’s Anzika
Ejer: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard
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TILLYKKE!

Årets brugs
Årets Brugshund
1. pladsen
Embo ejet af Alexandra Nielsen, opdrættet af Bitte og Sven Stjernfeldt
Deltog i DCH’s C-klasse 5/9 2004 og fik 142 point af 150 (= 95 %)
Deltager med 95 point i placeringen om årets brugshund

2. pladsen
Caziba ejet af Jette Fuglsang, opdrættet af Helle Lauridsen.
Deltog i LP1 på RR-dagen 7/8 2004 og fik 148,5 point af 180 (= 83
%)
Deltager med 83 point i placeringen om årets brugshund
Embo

3. pladsen
Kali ejet af Lene Tornkjær og Nicolai Frederiksen, opdrættet af Eva
Bjøreng og Rolf Halvorsen
Deltog i LP3 på RR-dagen 7/8 2004 og fik 218 point af 280 (= 78 %)
Deltager med 78 point i placeringen om årets brugshund

Årets LP1 hund
1. pladsen

Caziba

Caziba ejet af Jette Fuglsang, opdrættet af Helle Lauridsen.
Deltog i LP1 på RR-dagen 7/8 2004 og fik 148,5 point svarende til en
2. præmie

Årets LP3 hund
1.pladsen
Kali ejet af Lene Tornkjær og Nicolai Frederiksen, opdrættet af Eva
Bjøreng og Rolf Halvorsen
Deltog i LP3 på RR-dagen 7/8 2004 og fik 218 point svarende til en
2. præmie

Kali

2. pladsen
Issa ejet af Jo-Ann Nielsen, opdrættet af Vagn og Benta Dons Møller
Deltog i LP3 i Rolfsted 26/9 2004 og fik 125,5 point svarende til en 0.
præmie

Issa
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hunde 2004
Annonce:

FDA afholder Schweissprøve d. 31/7 2005
i Klelund Plantage (syd for Grinsted).

Der afholdes 400m / 3 timer spor og 400m / 20 timer spor. Max 12 hunde.
Anmeldelsesfrist 23/7 2005 til prøvelederen.
Gebyr:

3 timer spor:
20 timer spor:

kr. 300.00
kr. 400.00

Tillæg for rapportering:

kr.100.00

Prøveleder: Hans Ulsø, Fyrrevangen 34, 6715 Esbjerg N. Tlf 75128295.

Vel mødt til en dejlig dag i FDA regi

Årets eksteriørtitler:
Titel

Hund

Opdrætter

Ejer

Årets Baby/Hvalp Han

M’Gongo Tasu A’Mwisho

Klaus Lambæk

Ane Marie Vilhelmsen

Kushika Tanami Moya

D. Stratton

Nada Nikolic &
Anders Kjærsgaard

Mhondoro Etana Nefer

Gabriele Basilius

Marianne Verdel &
Jens Ove Larsen

M’Gongo Tasu A’Mwisho

Klaus Lambæk

Ane Marie Vilhelmsen

Årets Unghund Tæve

Springvalleys Athena Olympia

Marie Cotton &
Jeannine Happi

Nada Nikolic

Årets Mellemklasse Han

Kinyemi Fora C’Usuli

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Nada Nikolic &
Anders Kjærsgaard

Årets Mellemklasse Tæve

Kinyemi Fora C’Ubia

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Nada Nikolic +
Sonja & Jesper Olsen

Årets Åbenklasse Han

Hazina’s 1st Hadhari

Lena Carlson &
Ebbe M. Møller

Charlotte &
Jens Winther

Årets Åbenklasse Tæve

Hazina’s 2nd Izibu

Lena Carlson &
Ebbe M. Møller

Lena Carlson &
Ebbe M. Møller

Årets Champion Han

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Netti Gorosch &
Poul H. Jensen

Årets Baby/Hvalp Tæve

Årets Unghund Han
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Årets Champion Tæve

Kinyemi Anzi A’Fora

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Nada Nikolic &
Anders Kjærsgaard

Årets Senior Tæve

Zumeli’s Anzika

Søren Holmgaard

Nada Nikolic &
Anders Kjærsgaard

Årets Opdrætsklasse

Kennel Kinyemi

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Årets Avlsklasse

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

Titel

Hunde

Opdrætter

Handler

Årets Parklasse

Hazina’s 2nd Funa &
Hazina’s 2nd Izibu

Lena Carlson &
Ebbe M. Møller

Tim Larsen

Titel

Kennel

Opdrætter

Årets Opdrætter

Kennel Kinyemi

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Årets opdrætter af BIM

Kennel Kinyemi

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Titel

Hund

Opdrætter

Ejer

Årets Bedste I Modsat

Kinyemi Anzi A’Fora

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Nada Nikolic &
Anders Kjærsgaard

Årets Eksteriør Hund

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

Nada Nikolic & Anders
Kjærsgaard

Netti Gorosch &
Poul H. Jensen

Netti Gorosch &
Poul H. Jensen

Stillingen til årets eksteriørtitler:
Årets Baby/Hvalp han
Navn

Årets Baby/Hvalp tæve
Point

Navn
30

M’Gongo Tasu A’Pili

14

Mhondoro Etana Nefer

30

Kuzonga’s Baluga

11

Kuzonga’s Binti Ceaiss

28

Stenänga Great G’s Chutney

11

Chanja Chimbuka

18

Isilwane Inja’s Banda

18

Kuzonga’s Bayana J’Adore

18

Spring Valley’s Athena Olympia

17

Årets Unghund han
Navn

Kushika Tanamii Moya

30

Årets Unghund tæve
Point

Navn

Point

M’Gongo Tasu A’Mwisho

89

Springvalleys Athena Olympia

62

Stenänga Great G’s Chutney

19

Isilwane Inja’s Bukeka

40

Isilwane Inja’s Banda

33

Isilwane Inja’s B’Kito

32

M’Gongo Tasu A’Sita

23

Årets Mellemklasse han
Navn

Årets Mellemklasse tæve
Point

Navn

Kinyemi Fora C’Usuli

67

Rafiki

35

Årets Åbenklasse han
Navn
Hazina’s 1st Hadhari

16

Point

M’Gongo Tasu A’Mwisho

Point

Kinyemi Fora C’Ubia

68

Årets Åbenklasse tæve
Point

Navn
60

Hazina’s 2nd Izibu

Point
80

Zumeli’s Ciko

49

Kinyemi Fora C’Ikunga

66

Hazina’s 2nd Funa

39

Kinyemi Fora C’Ubia

45

Inkera’s Adingo

35

Kinyemi Fora C’Hakika

43

Vereus Qoya Sir-Mortlach Rafiki

27

Lewanika Baba Tabili

37

Hazina’s 1st Uheri

26

Isilwane Inja’s Aziso

32

Kuzonga’s Aurelijus

24

Isilwane Inja’s Abela

30

Zumeli’s Dingeko

21

Isilwane Inja Abelo
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Årets Champion han

Årets Champion tæve

Navn

Point

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

Navn
185

Ahali Fani’s Akali

Point

Kinyemi Anzi A’Fora

60

Årets Eksteriør Hund

121

Dashiki Mandinka

56

Kinyemi Anzi A’Zuza

31

Årets opdrætter

Navn

Point

Kennel Kinyemi

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

H

185

BIR

Kinyemi Anzi A’Fora

T

121

BIM

M’Gongo Tasu A’Mwisho

H

89

Zumeli’s Anzika

T

86

Hazina’s 2nd Izibu

T

Kinyemi Fora C’Ubia

T

Kinyemi Fora C’Ikunga

T

Hazina’s 1st Hadhari

H

Kinyemi Fora C’Usuli

Årets opdrætter af BIM
Kennel Kinyemi

80

Årets Opdrætsklasse

70

Navn

Point

68

Kennel Kinyemi

129

67

Kennel Isilwane

8

H

67

Springvalleys Athena Olympia

T

62

Kinyemi Fora C’Hakika

T

61

Årets Avlsklasse

60

Navn

56

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

56
10

Ahali Fani’s Akali

H

Dashiki Mandinka

T

Zumeli’s Ciko
Isilwane Inja Banda

H

54

Kinyemi Anzi A’Fora

43

Kijasaman Gukatiwa Of Djungelkatten

8

T

43

Ikimba Puuma

1

H

39

T

Isilwane Inja’s Bukeka
Hazina’s 2nd Funa
Lewanika Baba Tabili

T

37

Årets Parklasse

Inkera’s Adingo

H

35

Navne

Rafiki

H

35

Hazina’s 2nd Funa og

Isilwane Inja B’Kito

T

32

Hazina’s 2nd Izibu

Isilwane Inja’s Aziso

T

32

Zumeli’s Dingeko og

Kinyemi Anzi A’Zuza

T

31

Zumeli’s Dayimani

Isilwane Inja Abela

T

30

Vereus Qoya Sir-Mortlach Rafiki

H

27

Hazina’s 1st Uheri

H

26

Kuzonga’s Aurelijus
M’Gongo Tasu A’Sita

H

H

21

H

19

Isilwane Inja Abelo

H

18

Årets Senior han

Årets Senior tæve
Point

Navn

(Ingen kvalificerede)

Zumeli’s Anzika

Årets Veteran han

Årets Veteran tæve

(Ingen kvalificerede)

3

23

Stenänga Great G’s Chutney

Navn

10

24

T

Zumeli’s Dingeko

Navn

Point

Point

Navn

Point
86

Point

(Ingen kvalificerede)

Point er tildelt i henhold til RRK’s regler, som findes på hjemmesiden www.ridgebackklub.dk eller kan fås ved henvendelse til udstillingsudvalget.
Denne opgørelse medtager resultater til og med udstillingen i Stepping 05.05.2005
Er der uoverensstemmelse mellem dine pointtal og denne liste, bedes du venligst sende dine kommentarer til Poul H. Jensen, Vindebyørevej 5,
5700 Svendborg evt. via buksie@get2net.dk
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STAFETTEN: Hazina’s 1st Uheri
”It’s hard to be humble when you own a Ridgeback!” Bagrudestreameren fik os til
at grine højlydt. Et sjovt ordspil, men naturligvis noget værre vrøvl.... Ikke desto
mindre så har vores syn på dén sag ændret sig markant over de seneste 4 år.

Efter 4 år i selskab med en Ridgeback
har vi vænnet os til at folk taler om os,
når vi går forbi; at blive stoppet på gaden af ukendte personer og ivrigt udspurgt; og så sent som i sidste uge at
blive jagtet ned ad gaden. Thomas
Helmig, Kronprinsessen og Ridgebacks kender alt til opmærksomhed
når de bevæger sig i det såkaldte ”offentlige rum”.
Kommentarerne har været - og er mange; langt hovedparten beundrende, men vi har også mødt nogle stykke som havde ondt af den ”stakkels
rygopererede hund”!
Man kan selvfølgelig ikke ”eje” en
Ridgeback, men man kan dog godt
købe een. Mens resten af familien har
lidt traditionelle – nogle vil mene kedelige – navne som Annette, Cecilie, Peter og Christian, ja, så blev familiens
yngste medlem dog navngivet ”Hazina’s 1st Uheri”.
At Uheri endte i vores familie var et
lykketræf. ”Han” var egentlig udvalgt
og solgt til opdræt i Tyskland, men køberen sprang fra da hans ene sten ikke var faldet på plads i 6. uge. Antallet
af sten var ikke af betydning for os,
men derfor var glæden alligevel hørlig
da den faldt på plads efter 10 uger –
både hos Lena og Ebbe fra Hazina’s

og i vores lille familie. Nu taler vi om
en fuldvoksen herre på 70 cm, og
knap 45 kilo rene muskler, sener og
tænder – og ingen kunne drømme om
at anfægte hans ”mandighed”.
Hundemotivation, lydigheds- og sportræning og hundepsykologi bør være
velkendte temaer for alle Ridgebackfamilier, så her skal vi blot sige, at ja,
vi har naturligvis gjort det hele – og,
ja, det ville vi gøre om den dag i morgen, hvis det var nødvendigt!
Mod er en egenskab som ofte karakterisere Ridgebacks, og vores er ingen undtagelse. Uheri er for det meste frygtløs – tordenvejr, kanonslag,
fyrværkeri og geværskud har han kun
skuldertræk til overs for. Til gengæld
er han ikke specielt glad for hverken
dyrlægebesøg eller en tur i vandet.
Hans indre navigationsanlæg afslører
længe inden vi når til nogle af stederne hvad, der er i gære. ”Hunde aflæser deres menneskers usikkerhed og
ændrede adfærd, deraf følger hundens usikkerhed”. Konventionel visdom – typisk blandt ikke-hundeejere,
men som med så megen anden ”visdom” ikke helt sand.: Enhver som
kender Annette ved, at usikkerhed og
ændret adfærd ikke er en del af et besøg hos dyrlægen. Nej, der er snarere
tale om hukommelse og så det fak-

tum, at han faktisk ikke kan fordrage
vand. Vand hører til i vandskålen, til
nød på poterne, men ikke på pelsen!
Nogle af hans venner, et par legesyge
Labrador-hanner, elsker at løbe solen
sort i kilderne udenfor vores hus, men
Uheri agerer gladeligt kænguru og
hopper lystigt fra bred til bred. Men
den dag han faldt i vandet var ikke en
god dag!
Hans ældste og bedste ven vil dog for
altid være Hadhari – Hazina’s 1.st
Hadhari, forstås. Brødre i ordets bedste forstand, og hinandens bedste
venner. At se dem sammen er indbegrebet af harmoni og almindelig
Ridgebacksk dovenskab. At de så siden barnsben har fundet deres eget
”del og hersk-koncept” viser formentlig
blot, hvor fint de er tunet ind til hinanden. Hvis nogle er i tvivl om man kan
have to store hanner i samme hus, så
send dem en tur til Roskilde....
Hunde er vanedyr – så også her ligner
de altså mennesker. Uheri’s morgenløbetur med husets alderspræsident
hører til et af dagens lyspunkter for
begge parter, men herudover er han
på mange måder også et ”familieanker”. En hund kræver stabilitet og kon-
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sekvens, og det betyder blandt andet
at vores teenager-datter også har en
forpligtelse overfor Uheri på hverdagseftermiddage. Bevares, der er dage,
hvor det er en sur pligt, men som regel fordufter ethvert spor af ”øv” når
først de ser hinanden. Og det er vel
egentlig situationen i en nøddeskal: at
have hund er forpligtende, begrænsende, men heldigvis også utroligt givende på en måde som hverken marsvin eller undulater kan matche.
Hele familien tildeles rigelige mængder af kærlighed og hengivenhed,
men der er ingen tvivl om at ”Mor, er
den bedste i verden”. Det er muligt at
hundes hjerner er endog meget små,
og intelligensen begrænset, men jeg
vil dog påstå at dén hund kan tale: det
er bare et spørgsmål om kort tid inden
han begynder med hele sætninger, og
det første ord er givet... ”Mooar!”.
Sten eller ej, Uheri har ikke haft lejlighed til at stifte damebekendtskab i bibelsk forstand, men med vanlig men-

neskelig sentimentalitet ville vi da nyde at se en miniudgave af ham en
dag. Han er naturligvis avlsberettiget,
dog med enkelte ”skønhedsfejl” som
gør at han aldrig vil blive en stor
Champion som sine forældre. Men
hvis man kunne klone hans sind og
”familieegnethed” med et par forpoter
som ikke vender lidt udad, ja, så ville
man få en helt igennem fantastisk
hund – både i det ydre og det indre.
Roskilde, vores smukke by, huser flere dejlige Ridgebacks, og baseret på
den interesse som vores hunde er
genstand for, så er interessen for
Rhodesian Ridgebacks stigende. Alt
andet lige så vil efterspørgslen efter
hvalpe derfor øges i de kommende år.
Det kan blive en udfordring.
Avisernes skriverier om kamphunde
og farlige hunderacer, og den generelle skepsis som hunde mødes med,
stiller store krav til såvel opdrættere
som klubben når efterspørgslen stiger.
Et er naturligvis det belastede udtryk

DKK INFORMERER
Hjælp med at bekæmpe anvendelsen af
hundepels
I 2003 lykkedes det Dansk Kennel Klub - sammen med to
andre organisationer - at få Folketinget til at indføre en lov,
som forbyder import og salg af skind og skindprodukter fra
hunde og katte. Det gode resultat blev opnået, fordi over
200.000 danskere skrev under på vores krav til Justitsministeren.
Men nu skal der følges op på sagen, for problemerne er ikke løst endnu. Og du kan bidrage.
For det første skal vi forsøge at lægge pres på EU’s forbrugerkommissær. Det kan du gøre ved at sende ham en
tekst som den du kan se nedenfor. Husk at opgive navn.
Du kan enten sende din henvendelse pr. brev eller som
e-mail til:

•

Mr Markos Kyprianuo
Commissioner for Health and Consumer Protection
European Commission
1049 Brussels
Belgium
Fax + 32 2 292 13 48
E-mail: sanco-mailbox@cec.eu.int

Her er et tekstforslag, som du er velkommen til at benytte:

”racehygiejne”, noget andet er det måske vanskeligere spørgsmål ”hvilke
krav kan/bør/skal stilles til fremtidens
købere”? Ridgebacks er store, kraftfulde og stærke hunde, og mennesker
med store hunde har et særligt ansvar
for at sikre at hundene er velafrettede
og kan indgå i sociale sammenhænge. Dén diskussion var måske et par
kommentarer værd? Et er sikkert: ej
heller i Ridgeback-kredse er kæden
stærkere end det svageste led.
Nå, det var et mere alvorligt indslag
her på falderebet, men lad os til slut
konkludere – efter 4 dejlige ”hundeår”,
at vi må krybe til korset og medgive,
at ja, det kan være svært at være ydmyg når man ”ejer” en Ridgeback.
Med venlig hilsen
Familien Rosenfeldt-Haugaard

For EU Commissioner Mr Markos Kyprianou
In Denmark we have with disgust watched television
programmes showing skinning of - still living - dogs and
cats from the East. Together with two other organizations
the Dansk Kennel Klub (The Danish Kennel Club) collected about 200.000 signatures against this barbarity.
Fortunately this made the Danish politicians adopt Act
390 of 28 May 2003 on prohibition against import of and
trade with coat and coat products from dogs and cats.
We urgently request you as EU Commissioner to enact
a TOTAL PROHIBITION within all of the EU against trade with these kinds of coat and coat products.
We please ask you to confirm receipt of this e-mail.
Thank you in advance!
Yours sincerely ...«
(Husk navn)
Det andet du kan bidrage med, er at undlade at købe
skind- og pelsvarer (herunder produkter, hvor skind/pels
er en del af varen), fordi det på nuværende tidspunkt stort
set er umuligt at få sikkerhed for skindenes art og identitet. Det kan desværre ikke engang afgøres ved DNA-testning. Og så længe der ikke findes en klar lovgivning på
området, er den eneste sikkerhed, man kan få for ikke at
bidrage til uhyrlighederne, helt at undlade at købe dem.
DKK vil oplyse nærmere om emnet i HUNDEN.
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Omplaceringskoordinatoren informerer
Hej, her er nyt fra en travl omplaceringskoordinator.
Jeg startede som omplaceringskoordinator lige før julen
2004. Der var helt roligt men så kom tæven Deena på
banen. Heldigvis fik hun hurtigt et super hjem i en familie
med børn, dyr og landlige omgivelser. Det sætter hun pris
på da hun ikke er til nytårsspetakkel og alt for meget støj.
Så kom Magnus. En kæmpe stor hanhund på 73 cm. Han
kunne ikke sammen med en søn på 4 år. Familien havde
prøvet at få det til at glide med hjælp fra adfærdskonsulent
fra DCH, men uden resultat. Magnus kom til en voksen
pige nord for København der i familien har haft nogle af
de første RR’s der kom til landet. Og det går helt fint.

Hele familien havde taget afsked med Saxo så det var
svært at trække pinen ud med endnu en runde af eventuel
adoptionsfamilie.Jeg tilbød at tage Saxo hjem til mig og det
aftalte vi så at gøre til weekenden. Men så kom Dennis på
banen og det har bare været lykken. Dennis har betroet
mig at han vejer ca 98 kg og at det ikke er fedt! Nu er den
stolte ejer gået i gang til hundetræning og begge gør store
fremskridt. Han går allerede meget bedre i snor (førhen
som en grønlandsk slædehund) og selvom det er et hvalpehold de er kommet på, så mener de ikke at være helt til
grin. Jeg glæder mig til at møde begge på RR-dagen!
Og så kom endnu en hanhund, han blev omplaceret til
klubbens gamle hvalpeanviser der netop er flyttet i landlige
omgivelser for at kunne få plads til en legekammerat til den
gamle tæve. Mon ikke hele huset koger en gang imellem?

Få dage efter kom Saxo en helbror til Magnus, også en
stor hanhund dog kastreret. Der var opstået allergi i den
nærmeste familie og der var ikke andet at gøre. Saxo er
hunden der kun kender 2 ord og det er KOM og SIT.
Og iflg. den forrige ejer har disse 2 ord været ligsom det
der var plads til.

Jeg tror aldrig vi har haft så mange hunde på så kort tid.
Det er bestemt ikke en loppetjans, MEN jeg gør det gerne
og sætter en ære i at finde godt hjem der virkelig forstår
hvor heldige de er,at netop denne lidt ældre Ridgeback har
valgt dem!
Fortsættelse følger,

Den første familie der besøgte Saxo takkede nej efter at
have prøvet at gå med ham og se hvor stor han var.
Det var ikke en hund til en lille dame der ellers havde haft
Boxer før.

Med venlig hilsen
Margit Sand, Omplaceringskoordinator & hvalpeanviser
Gedhusvej 18, 7451 Sunds
Tlf.: 9714 5428 - E-mail: ellemosens@vip.cybercity.dk

Hvalpelisten (fra hjemmesiden)
Hvalpe født

Fars navn

Mors navn

Opdrætter

18. marts 2005

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

Kennel Isilwane
v/ Vivian Poulsen
Momleby 5, 5874 Lundeborg
Tlf. 62 25 40 29
kontakt@isilwane.dk

Forventet fødsel

Fars navn

Mors navn

Opdrætter

23. juni 2005

NCH
Masithela’s Irresistible
Chango

LP1 LP2 UHP FP
Hunting Choir’s Issa

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

6 hanner / 6 tæver

HD: A, AA: 0
07. juli 2005

SCh SV-04 Djungelkattens
Wasco Da Persbrandt

HD: A, AA: 1

HD: A AA: 0

DKCh Dashiki Mandinka
HD: A, AA: 0

HD: A, AA: 0

Forventet parring

Fars navn

Mors navn

Opdrætter

Juli/august 2005

USACH FINCH CDNCH
Ikimba Tumomak Sheikh

Kinyemi Fora C’Ikunga

Kennel Ikunga
v/ Christina Hemmingsen &
John Boje
Ellevej 24
2680 Solrød Strand
Tlf. 56 14 66 69
trinehelsted@msn.com

HD: A, AA: 0
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M’Gongo Kennel
v/ Klaus Lambæk
Kastanievej 4, Harridslev
8900 Randers
Tlf. 56 63 63 45
mgongo@mgongo.dk

HD: B, AA: 0
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BPB – hvad er nu det?
Lørdag d. 30. oktober, i et bestemt ikke særlig
”ridgeback-venligt” vejr, tog jeg med begge mine
hunde, Issa og Auri, af sted til Hobro. Målet var
rottweiler klubben deroppe.
Jeg havde meldt begge hunde til en såkaldt ”B-prøve”, forkortet BPB. Jeg har nu nogle gange med Issa deltaget i forskellige prøver i mange forskellige klubber, og bliver hver gang
utrolig pænt modtaget, og folk spørger meget interesseret til
hvad det dog er for nogle hunde. Sådan var det naturligvis også denne lørdag. Man kunne måske fristes til at tror, at I en
rottweiler klub var det kun rottweiler som ”duede” – men nej,
sådan er det ikke.
Vejret var ganske forfærdeligt. Det var koldt, det regnede, men
næsten værst af alt, blæste en del, så det føltes endnu koldere.
Først hund jeg skulle op med var Issa. Jeg havde allerede mig
”skrupler” – for hun synes slet slet ikke om hverken kulde,
vand eller blæst. Vi forsøgte os dog, og det gik da også sådan
”rimeligt” – indtil sidste øvelse, som var apport. Issa kan apportere, og hun har gjort det mange mange gange, men lige
den her lørdag, i det vejr, der ville damen bare ikke. Niksen!
Hun satte sig ned på sin numse (naturligvis hævet nogle cm
over jorden da den jo var våd) og der blev hun så bare, små
pivende, siddende, og hvis jeg havde brug for den apportbuk,
så kunne jeg selv hente den! Ja, og der var intet at gøre! Så
desværre blev det kun til 53 af 100 point.
Jeg var da naturligvis skuffet, men et eller andet sted kunne
jeg også godt forstå Issa. For det VAR virkelig klamt og koldt.
Ja, og når hun så samtidig var falsk drægtig, og slet ikke rigtig
”godt tilpas” – tja, så er der jo sådan set ikke noget at sige til
det. Dumme hundefører, hvorfor slæbe sådan en hund med.
Nå, men det skulle nu altså prøves.
Tilbage i bilen var så mit lille vilddyr. Lige så meget som jeg
skal forsøge at peppe Issa op, lige så meget skal jeg forsøge
at ”dæmpe ham ned”. Sommetider overvejer jeg om det at fede ham lidt op, vil kunne forhindre at han faktisk kan sætte af
fra jorden og helt op i skulder højde uden noget problem ☺
Første øvelse var tandvisning. En øvelse jeg faktisk havde totalt glemt, og ikke fået trænet med Auri, så den øvede vi da lige lidt oppe på parkeringspladsen. Intet problem med den.
Næste øvelse var så en lineføring, efter en skitse. En mildest
talt meget kedelig øvelse, og meget lang i dette problem. Nå,
men var jo om ikke at vise hunden det, og forsøge at lade som
man syntes det var ”ih så sjov” ☺ Var dog en lille afveksling
ved denne lineføring, frem for så mange andre, nemlig at der i
starten af øvelsen, mens man går væk fra dommeren, bag
hund og fører afgives 2 skud. Dem var Auri da totalt ligeglad
med. Kiggede lidt på mig. Måske han ville se om jeg havde
tænkt mig at reagere på dem, hvilket jeg jo ikke havde. Vi kom
igennem øvelsen, men med en del stram line i vendingerne,

og nogle skæve plads. Ja, og sidst på lineførings øvelsen skal
man så ”gå et 8-tal” ind gennem en ”gruppe”. Gruppen består
af 4 mennesker som bevæger sig rundt. Heller ikke dette havde Auri prøvet før, og han syntes da bestemt det var snyd man
ikke måtte stoppe op og hilse på dem alle. Ja, måske også lige tjekke lommer for godbidder.
Så kom den øvelse som Auri nok kan aller bedst, nemlig sit
under gang. Selv om græsset var meget vådt, og sikkert koldt,
så smækkede Auri sin lille numse i, mor gik videre. 30 skridt
væk og omkring, og tilbage. Dygtig lille vovse! ☺
Klar og videre, nu galt det dæk under gang. Netop som vi
skulle til at gå videre, stod der pludselig en golden retriver han
og kiggede på os. Hmm…den var vi ikke lige forberedt på.
Auri måtte lige have nogle meget bestemt plads kommandoer,
men fulgte så også med, men hang meget. Der måtte også et
par ekstra kommandoer til for at han kom i dæk. Men der lå
han så også noget så nysseligt og jeg vandrede videre de 30
skridt fra ham. Omkring, og så indkald. Kan da godt være de
der rottweiler folk tror deres hunde er hurtige på indkald,
meeen…så tager de fejl. Min største bekymring var faktisk
hvis nu det var glat der foran mig hvor Auri skulle stoppe. Det
var det heldigvis ikke, men Auri lavede jordens mest skæve
plads. Det var jo ikke så godt, så med lidt mange ekstra kommandoer, og en meget dårlig afslutning, så fik vi et ”mangelfuld” i øvelse. Nå..hm….det var jo ikke så godt. Var ikke rigtig
sikker på om man mon så kunne bestå.
Sidste øvelsen var den alt afgørende. Nemlig apporten. Hvis
Auri kunne forfatte bøger, så tror jeg han ville kunne skrive en
der hedder ”110 alternative apport øvelser”. Ja, han kommer
da altid ud til apporten, men hvad der så sker, det er altid utrolig spændende at se ☺ Den eneste tid er han kommet lidt vel
hurtig derud, nemlig nærmest inden apporten er landet, så
han har fået nogle ”nej’er” – ja, så da han fik apport-kommandoen, så kiggede han på mig. Meget spørgende. Han fik endnu en apport kommando. Det gav et gip i ham, meeen…må
man nu også? 3. og sidste apport kommando lod jeg lige blive
fulgt af en arm som pegede på apporten, og SÅ skal jeg love
for der skete noget. Mip mip så var han ude ved apporten.
Greb den, omkring og tilbage. Hvad der helt præcis mere skete ved jeg ikke, men pludselig lå apporten for mine fødder og
Auri sad på plads. Ikke lige helt efter bogen. Der skulle den jo
sådan set afleveres siddende foran mig. Nå, men jeg fik da
min apportbuk tilbage. Det var da mere end hvad mor Issa
havde præsteret. Alt i alt havde han gjort det ganske godt.
Særligt vejret taget i betragtning, men han syntes faktisk at
være totalt ligeglad med vejret. Nu var det så spændende.
Mon der var nok til at bestå?
Ja, og der VAR point nok! ☺ Vi fik 70 af 100 point, og dermed
blev Auri kun overgået af en Doberman som fik 75 point! Det
er jo ikke vildt imponerende scoringer, men pyt med det. Vi bestod, ja og det aller første gang Auri nogensinde har deltaget i
en prøve (udover udholdenhedsprøven). I kan tro der var en
glad lille hundefører.
Ja, så selv i regn og slud, der kan man altså godt bestå en
prøve med en ridgeback ☺
Jo-Ann
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Udstillinger i 2005:
Dato

Sted

Anmeldesesfrist

Arrangør

Dommer

11.06.2005
03.07.2005
06.08.2005
14.08.2005
17.09.2005
08.10.2005
05.11.2005
03.12.2005

Hillerød
Rønne
Jylland
Odense
Brøndby
Århus
Herning
St.Merløse

07.05.2005
28.05.2005
01.07.2005
09.07.2005
13.08.2005
03.09.2005
01.10.2005
29.10.2005

DKK
DKK
RRK
DKK
DKK
RRK
DKK
RRK

Horst Kliebenstein DE
Kreds 8 Anita Whitmarsh, SE
Linda Costa, Australien
Dr. Wilfried Peper, DE.
Terry Thorn GB
?
Göran Bodegård SE
?

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

Internat
fortællinger
Andy

Jeg tør ikke åbne mine øjne.
Jeg er bange for at dagen i
går bare var en drøm, og at
jeg vågner op og stadig er på
internatet.

Aftenhygge i sofaen:
Træt Nikolai med sin ”Lillebu”
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»Suk« ... Okay, jeg
må åbne dem nu. Så nu
... en ... to ... TRE!
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Kennelsiden
Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 Købenavn S
Tlf./Fax. 32 55 60 26 Mobil 40 56 40 67
kinyemi@kinyemi.com
kinyemi.com

Hazina’s
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
DK-3460 Birkerød
Tlf. 45 81 10 40 Mobil: 40 97 55 71
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 Erik Kristensen.

Regionsarrangementer - Vest:

Regionsarrangementer - Øst:

Ingen arrangementer planlagt p.t.

Kallerup Væddeløbs Forening er startet op igen. 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.

Hold øje med klubbens hjemside for kommende arrangementer: http://www.ridgebackklub.dk/
Regionskontakt: Helle Lauridsen, tlf. 86 24 40 69,
e-mail: helle@kibutata.dk

Regionskontakt: Sonja Olsen, tlf. 43 62 60 52,
e-mail: sot@codan.dk
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Bagside-hunden:
Slikke, slikke solskin ... situationsfoto fra udstillingen i Stepping, maj 2005.
Isilwane Inja Banda / Ejer: Tina Thomsen

