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Bagsidehunden

Kørekort til hund!
Har du lyst til at træne med din hund, så den kan omgås
dyrlæge og dommere, gå pænt i snor, sidde stille og vente
mens du taler med nogen på gåturen, gå hen og lægge sig
i kurven på kommando, og meget andet - under hyggelige
former - så er Kørekort til Hund måske løsningen for dig.
Prøv at gå ind på Dansk Kennel Klubs hjemmeside
(www.dansk-kennelklub.dk) og se om der er en træningsplads i nærheden af dig som tilbyder Kørekort til Hund.
God fornøjelse!

Agility!
Er du en af dem, der forbinder agility med konkurrencesport og hård træning? Sådan behøver det slet ikke at
være. Det er helt op til dig - konkurrence, motion eller blot
aktivering af din hund på en sjov måde ... hundene elsker
det.
En ny klumme ser dages lys i næste blad, nemlig AgilityHøjrnet. Her vil I kunne læse lidt om RR og agility. Og har
du nogle gode råd og/eller fotos af din hund i agility-situationer, så send det med en e-mail til lena@hazinas.dk
Vi ses i blad 4!

v/ Erik Kristensen, Blad- og PR-ansvarlig
Når man lader sig vælge til et sådant hverv, gør de fleste
sig nogle tanker inden de siger ja – hvis de da nogen sinde
får taget sig sammen til at sige ja. Dels har de fleste nogle
”interne overvejelser” (hvad kan jeg bidrage med, hvor
meget tid har jeg, hvad siger familien, tør jeg holde fast ved
mine meninger osv osv) men der er jo også de ”eksterne”
overvejelser (kan jeg blive valgt, vil medlemmerne have
tillid til mig, får jeg noget indflydelse, er jeg dygtig nok i
forhold til de andre i bestyrelsen osv osv)
Jeg tror langt hovedparten af dem, der har sagt ja til at
sidde i klubbens bestyrelse, på et eller andet tidspunkt
har gjort sig nogle af ovenstående overvejelser eller nogle
meget nært beslægtede – jeg selv inklusiv.
Jeg vil her forsøge at gøre rede for mine egne oplevelser,
her efter det første ca. ½ år i bestyrelsen for RR klubben.
For det første var det efter nogen overvejelse jeg sagde
ja, til at gå ind i klubbens bestyrelse, ovenstående tanker
var mig meget på sinde og jeg var tæt på at trække mig,
da jeg skulle lave en skriftligt anbefaling til bladet AF MIG
SELV – jeg ved ikke om det er fordi jeg er jyde, men det
faldt mig lidt svært – nå men jeg overvandt genertheden og
fik stykket en profil/anbefaling sammen. Valget gik bare der
ud af – der var ingen modkandidater!!!!!!
Første bestyrelsesmøde – det så jeg frem til med en vis
spænding – jeg var ikke ukendt med de andre i bestyrelsen
– men nu skulle vi pludselig mødes og arbejde sammen på
en helt ny måde – og der skulle fordeles opgaver!!!!
Her ved det første møde, kom de gamle ”rotter” rigtig til
deres ret, vi der var nye blev vel modtaget, og fik i løbet
af mødet et godt indblik i, hvad det ville sige at drive en
specialklub under DKK. Arbejdsopgaverne – tja de skulle
jo fordeles og det blev de på ganske fornuftig vis.
Det der er den store styrke ved denne bestyrelse, er at vi
hver i sær har vores ”hjertebørn” som vi arbejder for – det
giver efter min mening en god bredde og en god debat i
bestyrelsen og dermed i klubben.
Antallet af møder i bestyrelsen er til at overse – de ”fysiske
møder ” følger rytmen i bladet, og så er det emailen og
telefonen der må stå for resten – det er da til at overskue!!!
Efter det første halve år, kan jeg kun konkludere at min
indledende betænkelighed er blæst væk fra scenen – der
har da været uenighed i bestyrelsen – og det bør der også
være, men vi er nået frem til enighed også ved at klippe en
hæl og hugge en tå – men alle har deltaget i debatten.
Efter den forløbne tid, mener jeg at klubben har en rigtig
god bestyrelse, hvor alle gør en indsats, men den formår
også at give nye bestyrelsesmedlemmer indflydelse og
ansvar, hvilket jeg mener er overordentlig vigtigt – så føler
man at ens arbejdsindsats bliver værdsat.
Derfor kære medlemmer – har I lysten til at gøre et stykke
arbejde for klubben og ikke mindst for vores hunde, så
gå fra overvejelse til handling, når vi snart skal have
kandidater til den kommende bestyrelse – det er ikke så
slemt som det lyder!!!!
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En dommer dømmer –
men hvad er det dog det betyder ???
Da der var mange nye ansigter ved den nyligt overståede
RR-dag kunne det være på sin plads, her i bladet kort at
fortælle hvad de forskellige ting betyder. Vil man blive
meget klogere kan man på DKK’s hjemmeside hente det
samlede regelsæt – på 72 sider !!
Når dommeren er færdig med at bedømme hundene
første gang, bliver der givet et farvet bånd.
Rød betyder en 1. præmie – dvs. en hund der kan siges
at være en fortrinlig repræsentant for racen.
Blå betyder en 2. præmie – dvs. en hund der er en god
repræsentant for racen.
Gul betyder en 3. præmie – dvs. en hund der ikke kan
siges at være en dårlig repræsentant for racen.

Den der vinder kønnet får certifikat – men hvis hunden
ikke kan bruge det fordi den er Dansk Champion, går det
videre til nr. 2 og hvis den heller ikke kan så fortsætter
man ind til en hund kan bruge det.
Når både han og hun hundene er bedømt, skal man have
fundet racens bedste hund på dagen – dvs. hvem der bliver BIR – den hund der bliver nr. 2 kan smykke sig af titlen
BIM (Bedst i modsat køn)
Inden man forlader udstillingen, skal man huske at afhente
sin kritik ved dommerbordet.

0-præmie – hunden bliver diskvalificeret pga. fejl, enten
i anatomi, psyke eller ande.

Det øverste afsnit på kritikken indeholder nogle faktuelle
oplysninger, men IKKE hundens navn/kennel – her står
kun stambogsnummeret, så kan dommeren ikke på forhånd se at den kommer fra en bestemt kennel.

KIP – ikke muligt for dommeren at bedømme hunden –
hvis den eks. ikke vil gå på underlaget eller andet.

Videre fremgår det her hvordan dommeren bedømmer
hundens type.

Når alle hunde i gruppen en bedømt, tager dommeren alle
de hunde ind, der har fået 1. plads. Herefter placeres hundene i rækkefølge i gruppen.

I det store felt står selve kritikken, hvad dommeren har lagt
mærke til ved hunden og hvad vedkommende evt. savner,
for at hunden kan komme helt til tops.

Her kan dommeren vælge at give et lilla bånd – hvilket betyder at hunden har de kvaliteter der skal til, for at opnå certifikat – uden at den dermed får et certifikat (I Danmark skal
der 3 certifikater til – så bliver hunden Dansk Champion.)

Nederste linie er placeringen og gruppen – her skal man
sikre sig, at det stemmer overens med de bånd man har
fået inde i ringen – har man fået lilla bånd, og der er glemt
afkrydsning af feltet Cert.kval., skal man sørge for at gøre
indsigelser på stedet, så tingene kan blive rettet op.

Når alle grupper i kønnet er bedømt, skal man finde den
bedste af disse – dvs. at unghunde kæmper mod gamle
garvede champions!!! Når dommeren har bestemt sig til
placeringerne, bliver de opstillet bag hver sin farve ”hund”
Den der bliver placeret bag den røde er dagens vinder
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i dette køn, den der placeres bag den blå bliver nr. 2,
den bag den grønne nr. 3 og den bag den gule nr. 4.

En genpart af dommersedlen går til klubben, og en genpart går til Dansk Kennelklub.
/Erik Kristensen
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Fra Linda Costa har RR-dagens køkkenpersonale og øvrige
hjælpere modtaget følgende kritik:
Tilstede: Henrik og Peter - og senere som efterfølgende
afstivning til køkkenholdet : forskellige hjælpere og assistenter - Victor, Ulla, Pernille, Kirsten, Jens & Rene. Disse
eksemplarer af ukendt alder udviste typiske tegn på ekstrem høj og konsistent kvalitet og kvantitet af mad under
hele showet. En enkelt veteran – Ruth – havde bagt kransekage til arrangementet.
Jeg lagde især
mærke til de perfekte bid og munde selvfølgelig! - gode
muslinger udtryk
(især med dild
sauce), skønne bevægelser og koordination, omend en
tendens til med lukkede øjne at gå ind i
gulv-til-loft vindue
med efterfølgende
kosmetiske fejl, gennemtænkt i menu
valget og forberedelsen, perfekte fødder
(var i stand til at holde sig på dem hele dagen), meget stabile temperamenter
under stress (unaturligt for de fleste kokke!) og arbejdede
godt sammen som team.
Gode hoveder (holdt deres tanker på jobbet) med intelligente udtryk, men kan ikke kommentere på hovedernes
tilstand den følgende dag! Nogle grå hår på toppen af hovedet, men dette blev ikke straffet denne gang, gennemgående gode farver og kontraster i menuen, og flot anretning på alle tidspunkter.Enkelte gange noterede jeg mig
nogle individer havende »løse albuer«, men da dette ofte
blev opdaget i forbindelse med et piskeris eller træske var
jeg i stand til at overse det. Ridges var uheldigvis ikke synlige, men jeg kan kun gætte på at de var acceptable.

Det var uheldigt, udelukkende fra dommerens synspunkt,
at den store tallerken med lækre små kransekager og flasker med champagne (dommeren var kun tilladt en dråbe)
forsvandt alt for tidligt ved ringsiden - måske organisatørerne kunne huske på dette i fremtiden?
Jeg vil især kommenterer positivt på den lækre frokost af
pitabrød fyldt med fetaost, salat og grillet lam; det lækre
ølbrød serveret med
muslinger og nogle
lækre dip saucer; saftige T bone steaks med
salat til middagen; flere
lækre kransekager, og
en lækker dessert med
tropisk frugt i en ingefær sirup. Den følgende
dag blev en superb
brunch serveret tilberedt udelukkende af
Erik og Ane Marie, denne bestod blandt andet
af lækre stegte pølser,
brød, flere tropiske
frugter og en dampende kop kaffe.
Disse kokke udviste alle udholdenhed, som det er påkrævet af standarden.
Storslået avlsmateriale, og en fornøjelse at bedømme!
1. st Præmie m.Lilla bånd til alle
BIK (Bedst i Køkken)
Underskrevet:
Linda Costa

Juleannonce?
Er du stolt over din hund?
Glæder du dig over årets resultater?
Glæder du dig til næste års aktiviteter?
... så sæt en juleannonce i Blad 4.
Deadline for materiale: 1. november 2005.
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Referat af bestyrelsesmøde 12. august 2005

1. Underskrift af sidste referat

5. Blad 3
• Sundhedsudvalget har stafetten

2. Ind- og udgående post
• Brev fra DKK vedr. informationsfolder i stambøgerne,
skal revideres.

• RR – dags billeder mm
• Artikler fra sidste gang

• Midlertige hjem for omplaceringshunde: hvordan kan vi
forsikre dem så evt. skader på bolig kan dækkes?

• Lykønskningsklumme til de hunde der har klaret sig
godt i forskellige discipliner: udstilling, LP etc.

• HD foto 3 A og 1 C, 0 på alle albuer.
• Tina skriver leder.
• Hundens dag i Tivoli Friheden, Victor og Luna repræsenterede racen flot.

6. DBA hvalpe uden stambog
• John Finnich Pedersen ønsker at blive indstillet som
RR dommer, klubben er positiv.
• Søren Holmgaard opfylder ikke umiddelbart DKK’s krav
til dommeruddannelse (alder + mgl ringsekretær & opdrætteruddannelse), hvilket bestyrelsen ikke mener er
acceptabelt da aldersgrænsen på 55 år er ny og resten
kan indhentes hurtigt. Derfor tages sagen op med
DKKs udstillingsudvalg.

• Der er med jævne mellemrum RR hvalpe uden stambog i den Blå avis, klubben vil indrykke annonce som
henviser til klubbens hvalpeanviser.Det er desværre
blevet lidt for populært i visse kredse at avle uden stambog og forældredyrene er hverken HD fotograferede eller på anden måde sundshedschekket.

7. Rapport fra udvalg
• Nada gennemgår anbefalinger fra DKK vedr. positiv
pressekontakt, som udleveres til hele bestyrelsen og
kan rekvireres af medlemmer når behov. Bestyrelsen
anbefaler dog at medlemmerne henviser til bestyrelsen,
hvis der er problemer.
• Erik udleverede en mappe med Bekendtgørelse af lov
om hunde

3. Evaluering af RR-dag 2005
• For meget arbejde på for få hænder, men et kanonflot
arrangement, der manglede cert kort, disse eftersendes
til vinderne når dommeren har underskrevet.
• Poul udtrykte utilfredshed med dommeren, og mente at
hun lavede mange fejl og at hendes teori om pasgang
måtte stå for egen regning.
• Helle havde fået rigtigt meget positiv feedback fra udstillerne, som var glade for den måde dommeren opførte sig på og forklarede sine beslutninger på.
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a. udstilling - dommere Århus og St. Merløse – er på vej.
Kriterierne for dommervalg blev diskuteret frem og tilbage, det er efter udstillingsudvalgets mening vigtigt at få
en blanding af kendte og ukendte dommere. Et meget
vigtigt kriterium er at dommeren er venlig over for alle
udstillere, også de uerfarne. Klubudstillinger er ikke kun
konkurrence men også for at klubbens medlemmer skal
have en god oplevelse. RR dagen prioriteres, dommere
hertil skal gerne være kendte og meget velrenommerede. DKK har bedt om forslag til dommere til kommende
udstillinger.. Poul har lavet en lang liste som resten af
bestyrelsen føjer til og den sendes til DKK.
b. avl og sundhed
• Der har været møde i DS gruppen i Stockholm, ingen
fra DK kunne deltage, hvilket er en stor skam.

c. brugshunde

• Nada syntes at det var en fejl at der blev givet CK’er til
alle i åben klasse tæver.

• Der har været tlf møde, men det er svært at arrangere
et tidspunkt.der er udarbejdet en brochure med træningssteder mm. Erik har været til møde i FDA

4. RR-dag 2006 + 2007

d. pr/blad

• Dommere blev diskuteret RR-dag 2006 bliver 12-13/8,
det blev besluttet at invitere Jackie Jackson RSA. 2007
er jubilæumsudstilling og dommeremner blev diskuteret, hvor flere navne kom på bordet.

• Erik kigger på indlæg til stambog og ”skal det være en
RR”
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8. Regnskab

10. Eventuelt

• RR dagen endnu ikke opgjort, men ser ud til at løbe
rundt.

• Tina har overtaget boden og kom med eksempler på
nye trøjer mvh til salg.

9. Info fra hvalpeanviser

• Forretningsorden for bestyrelsen blev diskuteret og skal
revideres til næste gang.

• Hvis man ønsker at bruge klubbens hvalpeanvisning,
skal hvalpeanviseren holdes orienteret om salg af hvalpe og klubbens etiske regler mht. bl.a. DKK kontrakt
skal overholdes.

11. Næste bestyrelsesmøde 2/11 kl 14 hos Nada

Dommer rapport
Det var en stor glæde at være dommer ved det nyligt afholdte danske klubmesterskab i Herning, Jylland. Jeg
havde set frem til dette arrangement i nogen tid og jeg
blev ikke skuffet.
Jeg blev bedt om at kommentere mine indtryk under middagen der blev holdt efter showet, men jeg er klar over
at det ikke var alle der var I stand til at deltage ved dette
dejlige arrangement og jeg er derfor blevet bedt om at
skrive et par af mine kommentarer for dem der missede
middagen.
Generelt syntes jeg at jeres Ridgebacks er af en dejlig høj
standard. Jeg ved, at I har været i den heldige situation at
kunne importere avlsmateriale fra hele verden, og min erfaring siger mig, at dette ofte medfører en uheldig stor variation i race typen. Heldigvis er dette ikke tilfældet i Danmark. Jeg synes at det er vigtigt, fra et avlssynspunkt, at
have forskellige typer tilgængelig til avlen.
Det er meget muligt, at man har den korrekte tæve af en
lidt bastant størrelse, og at man derfor måske ville vælge
en han med lidt mere elegante former som avlshan.
Det samme gør sig gældende hvis det er tæven der er lettere i statur end ønsket - så ville du selvfølgelige søge en
han med bedre krop og muskler. Man må derfor forvente,
at vi vil finde variationer i linierne. Mange “stil typer” er acceptable indenfor den korrekte type, og jeg var tilfreds
med hvad jeg så.
Handlingen var af høj standard. Jeg havde forventet at finde både erfarne og uerfarne udstillere, og jeg fandt begge
dele. Jeg håber altid, at der er nybegyndere i ringen, som
ikke er vant til at udstille. Jeg kan nemlig godt lide at give

dem ekstra tid til at forsøge at gøre den nye oplevelse positiv, både for handleren og hunden, og for dommeren.
Hvis vi ikke kan opmuntre nybegyndere til ringen, gør vi
avlen en bjørnetjeneste da mange potentielle værdifulde
avlsdyr dermed ikke kommer frem for offentligheden. Det
er min mening, at det ville være en stor skam for enhver
der er interesseret i racens fremtid. Dette gælder både for
racedommerne og for tilskuerne. Det er en stor glæde for
mig at se så mange entusiastiske nybegyndere i ringen.
For at være mere specifik kan jeg sige, at der ikke var
nogle udstillede hunde der var udenfor standarden mht.
farve eller størrelse. Med henyn til hvide markeringer, noterede jeg mig kun to hunde, men de blev ikke dømt ned.
Meget få viste for mange mørke hår gennem pelsen.
Alle ridges undtagen een var indenfor den acceptable
kate-gori, og af disse var langt de fleste absolut korrekte.
Mange af dem faldt i den “perfekte” kategori, hvilket blev
bevist i “Bedste Ridge” konkurrencen. Alle bid undtagen
et viste korrekt saksebid. Poter var overordnet meget
gode, med kun en enkel der viste temmelig flade forpoter.
Hovederne var generelt godt, med typiske udtryk. Som
forventet udviste hannerne et mere årvågent udtryk i ringen. Som kontrast hertil har tæverne typisk et meget mere
reserveret udtryk og jeg accepterer at dette er typisk for
vores race.
Tilmeldingen, både i kvantitet såvel som kvalitet, var klart
på tævernes side, og de gav en ekstrem stærk konkurrence. Jeg havde ingen problemer med at give, hvad min ringsekretær og sikkert mange af tilskuerne, lod til privat at
opfatte som et uforholdsmæssigt stort antal lilla bånd.
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Men der er ikke nogen skreven regel, mig bekendt, der
dikterer at kun så og så mange må gives. Jeg er af natur
meget kritisk, men havde ingen problemer med at belønne
de mange fine tæver som jeg eksaminerede den dag. Dermed ikke sagt at de var uden fejl, men overordnet set viste
de en tilfredsstillende konformitet til over gennemsnits racetype. Mine lykønskninger til opdrætterne af vinderne disse hårdt konkurrerende klasser.
Til ejerne af disse vidunderlige tæver vil jeg sige, at I har
et stort ansvar for at sikre disse kvaliteter for de fremtidige
generationer, og jeg beder jer ikke spille hasard med dem
I jeres avlsprogrammer. Racen vil blive bedre med jeres
kloge valg.
Og nu til småtingsafdelingen, for der vil altid være udfordringer for den seriøse opdrætter og race entusiast. Jeg
så et antal meget smalle og lige fronter. Vi har brug for tilstrækkelig bredde og dybde over brystet for at have plads
til de vitale dele i brystkassen såsom hjerte og lunger.
Vi kan ikke forvente at Ridgebacken udfører sit arbejde
som forventet hvis der ikke er tilstrækkelig plads til disse
vitale organer. Disse faktorer er synlige når man ser hunden forfra. Fra siden af noterede jeg mig et antal “stejle
fronte”. Disse hunde lader til at være et globalt problem.
Jeg ved hvor svært det er at avle den korrekte front, som
vi ønsker os I vores Ridgebacks, og jeg belønnede det når
jeg så det.
Bevægelserne var generelt gode, selvom, som de fleste er
klar over, jeg fandt et større antal hunde der løb pasgang i
ringen. Jeg kan acceptere pasgang i et par trin som overgang mellem gang og trav, men jeg blev nødt til at dømme de hunde ned, der ikke kom ud af denne gangart.
Pasgang er ikke en acceptable gangart for en brugshund
som en Ridgeback (eller for nogen som andre brugshunde
overhovedet) og jeg belønner det ikke når jeg ser det.
Men jeg var meget glad over at jeg ikke så en eneste
hund, der bevægede sig på en overdreven måde. Racen
kræver økonomisk bevægelse for at give den nødvendige
udholdenhed og jeg fandt at dette var tilfældet i ringen.
Godt gået.
Den vindende hund, der også var Bedst I Racen (CH Ceasar van de Jack Bulls Hoeve), fangede mit øje det øjeblik
han trådte ind i ringen, og gjorde stort set intet forkert herefter. Han var en klar vinder blandt hannerne og det var
svært at se væk fra ham, selvom Championklasse hundene gav stærk konkurrence. Den vindende tæve (Vignons
Aussi Tessa) derimod havde en meget større konkurrence,
og tæven der fik anden pladsen var ekstrem smuk på alle
fronter, selvom hun var en anden type tæve. Uheldigvis
havde hun for mange mørke hår i pelsen til at få top pladseringen, men hun fik mig så sandelig til at kigge på hende et stort antal gange. Faktisk var de fire top tæver alle af
fantastisk kvalitet.
Hermed ikke for at nedgøre den vindende tæve, der var
en ekstrem velbalanceret tæve med frie bevægelser, en
flot krop og et kønt hoved. Både hanhunden og tæven
kunne konkurrere hvorsomhelst i verden uden frygt, men
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de skulle sætte deres bedste fod foran for at vinde for der
var stærk konkurrence den dag. Flot gået til vinderne og
deres værdige modstandere.
Mange tak til udstillerne der rejste langt for at konkurrere i
denne udstilling med mig som dommer. Det ville være forkert af mig ikke at sige at det var ekstremt flatterende.
Jeg mødte mange nye mennesker og udvekslede mange
interessante synspunkter efter udstillingen, og jeg nød
dette til fulde. Lydighedskonkurrencen og Lure coursingen
var meget interessante og lærerige for mig, og det var
meget tilfredsstillende for mig at se den smarte tæve
Kuzonga’s Bayana J’Adore som sådan havde imponeret
mig dagen forinden, begå sig så succesfuldt og med sådan en entusiasme, ligesom CH Ahali Fani’s Akali den top
placerede lydighedshund.
Tak til den organiserende komité for et flot arbejde I at
sætte sådan et vidunderligt show sammen for os alle.
Især tak til konkurrenterne og i særdeleshed tak til deres
hunde.
Linda Costa
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STAFETTEN:
Er allergi et problem hos Rhodesian Ridgebacks?
Af Helle Lauridsen, sundhedsudvalget
Der er ingen tvivl om at også Ridgebacks lider af allergier,
og heller ikke om at det kan være en forfærdelig sygdom
for både hund og ejer og en sygdom som til tider er nødt til
at ende i aflivning.
I RRK’s sundhedsundersøgelse fra 2000 har 17 ud af de
85 hunde undersøgelsen omfatter en eller anden form for
allergi (inkl. Nældefeber).
Den store amerikanske sundhedsundersøgelse(http://
www.rrcus.org/assets/html/about/health_genetics/index_
health.htm) foretaget i årene 1996 og opdateret i 2001
viser, at allergi ligger som den fjerde mest almindelige
sygdom efter ridgeløshed (som vi jo ikke betragter som
en sygdom), Hypothyroidism (overfunktion af skjoldbrudskirtel, især udbredt hos neutraliserede hunde), Dermoid
Sinus og at i alt 70 ud af 1763 amerikanske ridgebacks
(= 4,6%) lider af det, dog kun med fatale følger for en
enkelt hund. Om racen specielt lider af allergier sammenlignet med andre racer er til gengæld svært at sige.
Vi har generelt en meget sund race: de store problemer
med HD og AD, blodsygdomme, PRA og andre arvelige
sygdomme, der ses i andre racer er vi nådigt sluppet for.
Når jeg beskriver den som en arvelig sygdom er det efter
nøje eftertanke, iflg litteratur om arvelighed og allergi i mennesker, nedarves specifikke allergier ikke, men anlæggene
for at UDVIKLE allergi i større eller mindre grad nedarves.
Generelt kan man sige, at for at allergi vil udvikle sig skal
der ske to mutationer i hundens gener. I den familiære, eller arvelige form, bliver en mutation nedarvet i køns cellerne (æg og sperm) fra forældrene – hvilket prædisponere

hunden for allergi (så fra begyndelsen, har hunden et muteret gen) og den næste mutation sker senere i livet – udløst af en ekstern faktor (foder, insektbid, støvmider) ….
Så generne for allergien er der, men de skal sættes i gang
for at give allergien.
I den sporadiske, eller ikke arvelige form, sker begge mutationer i kropscellerne senere i livet, hvilket gør chancerne for at det udvikler sig af sig selv meget mindre....
Med andre ord – det er svært at sige hvor mange, der bærer arveanlæggene for allergi, uden at de nogensinde udvikler sig til allergi, men det er relativt sandsynligt, at en
hund der HAR allergi også kan give en arvelig disponering
for allergi videre til sine hvalpe.
Jeg vil med dette oplæg gerne give bolden op til en diskussion i næste nummer af bladet og især vil jeg gerne
høre fra ejerne af allergi hunde: hvordan er det at leve
med allergi? Hvem har erfaringer med Hyposensibilisering? Foderskift (til hvad?) ? Medicinering? Andet?
Forhåbentligt kan vi på denne måde også hjælpe hinanden med råd og ideer og skabe en god og åben diskussion om problemet. – Og, mere fremadrettet: er der noget vi
kan gøre? Tænke anderledes når vi avler? Fodre anderledes? Vaccinere på en anden måde?
Jeg giver derfor stafetten videre til Jens og Camilla men
også til klubbens medlemmer i næste blad i det håb at vi
kan få en god og frugtbar diskussion og erfaringsudveksling om netop dette emne.
Deadline for blad 4/2005: 1. november
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Ridgebacken’s Brugs-NEWS

Øvelsen: ”Apport”
(Løbe ud / Løbe tilbage / Vente)
Når man begynder på dette, så kan hunden allerede samle ”genstanden” op. Og ordet ”apport” ved hunden betyder
samle op. (Se blad 4 ’04). ”Ikke nok at MAN selv er klar
over det”.
Løbe ud: ”Genstanden er forhåbentlig allerede nu interesant, da hunden har opdaget at der er belønning ved opsamling af genstanden. Kast genstanden > hunden løber
ud til genstanden => Dygtig > opsamler => DYGTIG. Når
hunden løber ud hver gang der kastes og samler op, sættes ordet apport på, imens hunden er på vej ud til genstanden => ROS (ude hvor hunden samler genstanden op.)
HUSK variere afstanden.
Løbe tilbage: Når hunden har opsamlet genstanden løbes
der gerne lidt rundt imens genstanden er i munden. LOK
hunden til at følge med dvs. Sjove lyde, klap i hænderne
og andre skøre påfund. ROS når den løber mod dig. Ignorer hvis den løber modsat. Når hunden er helt henne ved
dig, så gives signalet ”Slip” som den jo ved hvad betyder.
Og der gives ROS/GODBID.
Vente (dvs. først løbe ud efter apport ved signal) Få hundens opmærksomhed > kast genstanden > ROS hurtigt
hunden ved fx GODBID, når den bliver på stedet. Dernæst
gives signalet ”apport”.
Også her er det vigtigt at variere tiden, hunden skal blive,
før signalet apport gives. Ganske få sek. i starten.

HUSK ALTID gå ikke hurtigere frem end du er helt sikker
på, at hunden forstår, hvad det er du vil have den til. OG
husk gør hunden ikke det rigtige, så vent til den gør det
rigtige og så MASSER af ROS.
Hunden må aldrig være i tvivl om hvad der er rigtigt og forkert.
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 intelligente til at ville blive ved med det samme gang efter gang.
GAB/snork …!!! Siger de så.
Go’ arbejdslyst
Lene’s trænings TIP:
• Hvis vi bliver ved at gøre det der ikke virker, så får vi
samme resultat i morgen som i dag
• Brug ikke NEJ eller andet negativt under indlæring/
træning, det er ikke motiverende for hunden. Vent hellere til den gør det rigtige og ROS/beløn hunden for det.
Her KUNNE DIT ”brugsfoto” være med en lille
forklarende tekst. Send dette til:
Lene Tornkjær, Tværgade 9, 6621 Gesten. Mail: lenetor
nkjaer@hotmail.com

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

Næste gang kigger vi på ”Næseprøven” Øvelsen som er
med i DKK’s Lydighedsprogrammer. På opfordring fra Jette og Caziba.
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www.dansk-kennel-klub.dk
www.dch-danmark.dk/
www.rottweiler.dk
www.schweiss.dk
www.termin.dk
www.ridgebackklub.dk (RRK’s hj.side).
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Resultater fra diverse-prøver:
Ahali Fanis Akali
& Lene Tornkjær

LP3 DKK/RRK
St.Merløse

Point 264,5/280

1.pr (Dagens bedste LP)

Ridgebows Embo of Canello LP2 DKK/RRK
& Alexandra Nielsen
St. Merløse

Point 165,5/220

2.pr

Ridgeregals Pili Kwanza &
Lene Sørensen

Point 122,5/180

3. pr.

LP1 DKK/RRK
St. Merløse

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

eller

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

(ALLE resultater er velkomne)
Håber denne side kan være inspiration til at bruge sin dejlige ridgeback til andet end ”sofahund”.
Go’ fornøjelse
Kali & Lene

Lp-resultater RR-dagene 6. og 7. aug. 2005
Klasse 1
Lewanika Cekesi

142,5/180 2.pr. Dagens bedste LP1

Kuzonga’s Bayana J’adore

140/180 2.pr.

Lewanika Caziba

139,5/180 2.pr.

A Ray Of Light Nyathi

135/180 2.pr.

Witches Lecreme’s Trick

130,5/180 3.pr.

Lewanika Cebucebu

128,5/180 3.pr.

Klasse 3
Ahali Fani’s Akali

223,5/280 2.pr. Dagens bedste LP3, Dagens Bedste LP hund
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Fotoreportage fra RR-dagen 2006
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Schweiss
Så var dagen endelig kommet, hvor måneders træning af Kuzonga´s Bayana J´Adore (min skønne
Rhodesian Ridgeback) og Sirup´s Yellow Cedar “Balsa” (vores dejlige Labrador Retriever) skulle
afprøves på en 400 meter 3 timers schweiss-prøve.

Lørdag den 23 april om morgenen kl 6.00 ringede
vækkeuret og Christian og jeg sprang ud af de varme
dyner og på kort tid var huset et mylder for, at få pakket
de sidste ting og fyldt bilen op med hunde og forplejning
til dagen. Masser af spænding og nervøsitet spudler rundt
i kroppen på mig (for selvom jeg har været til masser af
schweiss-prøver med mine andre labrador´s er jeg altid
spændt og nervøs på prøver.. smiler og tror osse at det er
lidt sundt, at være det).
Da vi ankommer til Brahetrolleborg afleverer jeg stambøgerne til prøveleder Jørgen Ibsen, hilser på dommer og
stifinder og de andre prøve deltagere.
Jeg var den eneste der havde en anden race med, så
J´Adore blev beundret og studeret. (FOR DET ER JO
DESVÆRRE EN SJÆLDENHED AT DER ER
RHODESIAN RIDGEBACK MELDT PÅ SCHWEISSPRØVE - HVORFOR MON DET..... Da de jo både i
Sverige og Norge har velfungerende viltspors champ´s).
Det skal lige skrives at Jo Ann Nielsen med Kuzonga´s
Aurelijus også havde meldt til, men da hendes tæve Issa
havde besluttet sig for at gå i “løb” så sad hun i Norge for
at parre. smiler.
Det er sådan at på en sporprøve trækker man lod på dagen
om spornummer. Der var 7 hunde tilmeldt og derfor kun en
dommer Lars Malver. Jeg trækker spor nummer 1 og 2.

Præmieringen får man ikke at vide før til parole, når alle
har været igennem. Så det er bare at vente spændt.
Som regel er 1. præmien hjemme, hvis hunden har
arbejdet selvstændigt, men man kikker også på førerens
præstation og deres samarbejde. Så selvom man ikke er
blevet stoppet på sporet kan man godt få en 2.præmie.
På et 400 m 3timers prøve får man udpeget anskudsstedet, hvor der er stukket en grangren i jorden og på
jorden ligger en grangren som peger i sporets retning.
Men på J´Adore ´s spor lå grenen ikke i den rigtige
sporretning, så da J´Adore startede trak hun mig væk
fra grenens sporretning og mere til venstre. Jeg trækker
hende af og starter op igen og hun gør det samme igen..
Selvfølgelig er jeg helt sikker på, at hun går på frisk fært,
da hendes hoved osse er højt løftet. Så jeg stopper hende
igen og ber hende søge sporet op i pilretningen. Ca. 100
m ude bliver vi stoppet af dommeren, da vi jo slet ikke
søger i den rigtige sporretning. Jeg kunne godt se på
hende, at hun ikke var på sporet - men kunne jo heller ikke
forstå det, da vi jo søgte ud i pilretningen. Nu har jeg ført
fl ere hunde på 3 timers prøve og været med ude og se
andre gå og aldrig har jeg hørt om, at pilretning ikke har
ligget rigtigt - så det var meget overraskende for mig da
jeg lod J´Adore gå på sin første fært og vupti var vi 400m
gennem skoven og J´Adore overfaldt dyret.

Først skulle Balsa gå. Hun starter godt og det går bare
derud a´ uden alt for megen sidespring.. ha ha Men
desværre betvivler jeg hende et kort øjeblik, da hun søger
højt med hovedet(det gør labrador sjældent) og trækker
hende 10-15 meter tilbage - selvom hun faktisk er på
sporet. Men hun viser mig flot at hun faktisk er på sporet
ved at trække mig samme vej og vupti dyret var fundet...
(dyret der er rådyrskind der er syet sammen med halm i).
Jeg får 2 grangrene en til hunden og en til føreren.

Susanne og J’Adore på sporet.
En skøn oplevelse selvom det gik så galt i starten. Jeg
får mine 2 grangrene overrakt, der blæses over dyret og
dommer Lars Malver giver kritik. Christian og jeg kører
tilbage til mødestedet og venter spændt på de andre, der
kommer hjem en efter en - alle med et par grangrene som
viser at dyret er fundet.

Ridgebacken Blad 1 - Marts 2005
Vi må endnu væbne os med tålmodighed, da dommeren
skal have tid til at kikke på sine notater for hvert spor og
han skal fi nde en “bedste hund” blandt 1. præmierne.
Balsa har fundet dyret, og der blæses i hornet.
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Parolen starter og præmieringerne bliver læst op. Balsa
får en 1.pr og J´Adore får en 2.pr.
Jeg er super stolt men selvfølgelig ked af, at jeg på
J´Adore ´s spor blev så vildledt af grenens retning, da jeg
jo har en dejlig tøs, der sagtens kunne fortælle mig, at den
pegede i den forkerte retning.. smiler
That´s life men giver bestemt een til at tænke over ; om
man nu skal sikre sig ved, at spørge om pilen ligger i
porretningen.

Men alligevel skal Prøveleder Jørgen Ibsen, stifi nder Bent
Hundstrup og dommer Lars Malver have et stort tak for
en dejlig dag i selskab med andre hundeførere og deres
dygtige hunde.
Susanne Bay
kennel SIRUP
VOV VOV fra Balsa & J`Adore til alle der har fået mod på,
at sætte deres poter på et schweiss spor og lade næsen
snuse sig frem til dyret..

Til RR bestyrelsen.
Jeg ved vi er mange som gerne vil sige jer oprigtig tak for
den fornemme afvikling af RR dagen i Lind.
Det er svært at forestille sig, hvor mange timer der skal til
sådan et arrangement, hvor mange detaljer der skal falde
på plads.
Men mest taknemmelig bør vi dog være for de bestyrelses
medlemmer der gennem mange år utrætteligt har kæmpet
for racens mentale og -sundhedsmæssige tilstand.

Derfor har racen den standard, som een af RR mest vidende og erfarne internationale dommere Linda Costa,
som var dommer ved sidste udstilling i Lind, virkelig værdsatte og beundrede.
Det er jeres fortjeneste og det bør I være stolte af.
B.Jensen./J.Moeskjær.

I tager, for egen regning landet rundt, for at undersøge de
nye kuld for sinus, laver den første mental test. Og I står
altid til rådighed med råd og vejledning lige meget hvor
ubelejligst det måtte være.

Fotos indsendt af B. Jensen og J. Boeskjær
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En STOR tak til vore sponsorer på RR-dagen 2005:

Sponsorer:
Hill’s
Royal Canin
Specific
Restaurant China House
Kali, Nicolai og Lene
Hazina’s Rhodesian Ridgebacks v/Lena Carlsson
Codan
Kennel Johokwe v/Rosy Brook-Risse
Else Baumgarten
Kennel Sirup v/ Susanne Bay Jakobsen
Kennel Izinja

Pokalsponsorer:

16

Bedste Baby Han:

Kennel Isilwane

Bedste Opdrætsklasse: Timber Træpleje

Bedste Baby Tæve:

Kennel Isilwane

Bedste Avlsklasse:

Louise Møller & Thomas Larsen

Bedste Hvalp Tæve:

Timber Træpleje

BIR:

Kennel Kinyemi

Bedste Unghan:

Netti Gorosch & Poul H. Jensen

BIM:

Kennel Kinyemi

Bedste Ungtæve:

Kennel M’Gongo

Bedste Danske RR:

Timber Træpleje

Bedste Mellem Han:

African Braveheart

Bedste Handler:

Kennel Zumeli’s

Bedste Mellem Tæve:

African Braveheart

Bedste Hoved:

Netti Gorosch & Poul H. Jensen

Bedste Åben Han:

Kennel Izinja

Bedste Ridge:

Jens Winther Automobiler ApS

Bedste Åben Tæve:

Kennel M’Gongo

Bedste Bevægelser:

Rhodesian Ridgeback Klubben

Bedste Champ. Han:

Charlotte Meinertz & Tim Larsen

Vinder ”Barn og Hund”:

Sonja & Jesper Nøhr Olsen

Bedste Champ. Tæve:

Kennel Hazina’s

Vinder ”Juniorhandling”: Gl. Moeskær

Bedste Senior Tæve:

Helene Cortsen & Ole Madsen

Uofficiel BIR:

Kennel Lewanika

Bedste Veteran Han:

Jens Winther Automobiler ApS

Bedste LP-Hund:

Kennel Lewanika

Ridgebacken Blad 3 - Oktober 2005

Juleudstilling og Julefrokost
den 3. december
Rhodesian Ridgeback Klubben
inviterer til juleudstilling i St. Merløse.

Dommer: Alice Christensen
LP dommer: Hans Ove Pedersen

Deadline for tilmelding 29. oktober
Julefrokost 125 kr
Yderligere info kommer på klubbens hjemmeside:
www.ridgebackklub.dk
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Hvalpetræf hos Kennel M’Gongo

Så kom dagen, hvor vi skulle til hvalpetræf hos Kennel
M’Gongo, nemlig lørdag den 4. juni 2005 i Randers. 6
hvalpe fra kuldet deltog - 3 tæver og de 3 hanner.
Af sted gik det ud af motorvejen til Jylland, bilen var pakket med alt lige fra regntøj og gummistøvler til håndeklæder til Kantoz (det havde jo styrt regnet natten inden). Vi
havde glædet os utrolig meget til at se alle de andre hunde, så vi kunne næsten ikke vente.

Da »lydigheden« var »vel overstået« havde klubben været
så venlige at låne Klaus deres Lure Coursing maskine, så
alle vores hunde kunne få lov at prøve, om det var noget
for dem. Næsten alle hunde blev tændt af det, så det gik
over stok og sten, en af gangen. Vores hund var i hvert
fald meget vild med det, så det skal vi helt sikkert prøve
igen.

Da vi endelig ankom til Randers skulle vi alle mødes ved
de lokale fodboldbaner, som Klaus havde lånt til denne lejlighed. Hundene fik lov til at løbe og lege de første 10 min.
og I kan tro, at de nød hinandens selskab. Da tiden var
gået, syntes Klaus at nu skulle han se, hvor dygtige »hans
hunde« var blevet. Så jo midt i legen og med humøret
skruet godt op hos hundene, skulle vi lave lydighedstræning!!

Da vi var færdige på fodboldbanerne gik turen videre til
Kennel M’Gongo’s sommerhus ved Randers Fjord. Her fik
vi lidt til ganen og maven og fik nu først rigtigt snakket
med de andre hundeejere.

Vi synes det gik meget godt taget i betragtning af, at hundene er i den alder, hvor det hele er meget sjovere at lege
og holde øje med, hvad de andre laver... Det næste »feje«
trick Klaus kom med, var at hundene skulle løbe ud efter
en dejlig rød pølse og komme tilbage med den, UDEN at
spise den!! Hmm det gik ikke lige godt for alle, nogen bedre end andre, men det skal dog siges, at INGEN pølser
kom levende tilbage!

Da det nærmede sig spisetid, kørte hele flokken hjem til
Kennel M’Gongo, hvor Klaus og Belinda havde fremtryllet
et meget lækkert måltid til os alle sammen. Hundene blev
hver især placeret ude i bilerne, så vi andre kunne få madro. Der gik dog ikke lang tid, før tøserne blev lukket ind i
huset, så de kunne løbe og lege. Ind imellem syntes mor
Tinka dog, at legen blev lidt for vild og måtte tale højt et
par gange til sine tøser.
Under det lækre måltid gik snakken rigtigt godt ved alle
bordene og det handlede selvfølgelig om vores dejlige
hunde. Det var rigtigt dejligt at snakke med andre, som har
en hund på samme alder. Der blev fortalt rigtig mange
gode historier, på både godt og ondt. Ja vi tror de fleste
kunne nikke genkendende til det meste, af hvad de andre
kunne fortælle. Ved vores bord, blev der i hvert fald grinet

18

Ridgebacken Blad 3 - Oktober 2005

nogle gange over alle de små finurligheder, som hundene
havde fundet på, siden de forlod Kennel M’Gongo.
Lidt efter lidt takkede folk af for en dejlig dag og vi satte
også kursen mod sommerhuset igen, hvor vi skulle overnatte. Det tog noget tid, inden vores hund faldt i søvn fremmed sted med lugte af mor Tinka og Cheewa! Efter
en god søvn tog vi tilbage til Kennel M’Gongo som igen
serverede et dejligt måltid, så maverne blev godt fyldte til
hjemturen til Sjælland.
Alt i alt, var det bare en pragtfuld weekend i Jylland. Så
Klaus, Belinda, Kathrine, mor Tinka og Cheewa - tusind
tak, fra os alle 3, for nogle gode dage og et rigtigt godt arrangement - vi håber I gentager succesen!! :-)
Kærlig hilsen
Kenneth, Tine og Kantoz (M’Gongo Tasu A’Pili)
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INFO OM ALLERGI:
Hudsygdomme pga. overfølsomhed
Kilde: www.dyrlaegevagten.dk

I de senere år er der set en markant stigning i antallet af
allergisk betingede hudsygdomme. Hvorvidt dette skyldes
en øget opmærksomhed overfor problemet, eller en øget
påvirkning fra miljøet, må indtil videre stå hen i det uvisse.
Fra human side har det vist sig, at summen af allergener
(allergi-fremkaldende stoffer) i miljøet er afgørende for
allergihyppigheden hos patienterne.
I det følgende vil vi prøve at give en gennemgang af de
mest almindelige former for allergi og deres symptomer.
Symptomerne ved forskellige former for allergi vil variere
fra tilfælde til tilfælde. Der kan være tale om nysen, tåreflåd, opkastninger, slimet afføring, astma, og hudforandringer. I huden kan ses forandringer såsom rødne, blærer,
mørkfarvning, hævelser, sår, skæl, hudbetændelse og
håraffald. Under gennemgangen af allergierne vil de mest
typiske symptomer blive nævnt.

1. Nældefeber
En som regel kløende hudsygdom, der viser sig enten ved
spontan dannelse af mere eller mindre udbredte vabler
eller ved hævelser af større hudområder specielt i hovedet. Sygdommen starter pludseligt og varer fra få minutter
til flere timer. Årsagen til nældefeber kan være medicin
(f.eks. penicillin), indholdsstoffer i foder (se også senere),
inhalerede stoffer (pollen) og , som det mest velkendte,
insektstik.

2. Foderallergi
En allergiform, som efter årelang brug af et bestemt foderemne pludselig viser sig ved skiftende diarre, opkastninger
og evt. hudforandringer. Det angives, at der i 10% af foderallergierne også optræder hudsymptomer, som kløe, mat
pels, tør skællende hud og hudbetændelse. Følgende
foderemner er mistænkt for at kunne fremkalde foderallergi: æg, kød, mælk, hvede, rug, majs, bønner, ærter,
kartofler, forskellige konserveringsstoffer, stabilisatorer
og farvestoffer.

3. Inhalationsallergi
Denne form for allergi skyldes en overfølsomhed overfor
små partikler (f.eks. pollen eller husstøv) der indåndes
igennem en længere periode. Dette medfører dannelsen
af såkaldte antistoffer, som bindes til visse celler i huden.
Disse celler vil, når de igen udsættes for allergener pga.
deres “mærkning” med antistoffet frigøre forbindelser, som
udløser hudkløe og irritation. Sygdomsbilledet er i starten
præget af hudkløe i hovedet, i lyskeregionen, i området
bag skulderbladene samt på poterne. Senere bliver huden
fortykket og mørkfarvet og der udvikles hudbetændelse.
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4. Kontaktallergi
Ved denne form for allergi fremkaldes hudsymptomerne
ved direkte kontakt mellem hud og allergifremkaldende
stoffer (f.eks. nye tæpper, nye gardiner, loppehalsbånd,
nikkel, chrom, cement, plastik, gummi, planter, lim eller
kosmetika). Der opstår rødme, hævelser, hudfortykkelser,
tyndt hårlag og kløe. Kontaktallergi kan optræde i alle
aldre, men ses sjældent hos hunde under to år. Der går
mellem 12 og 72 timer fra hundens kontakt med allergenet
til symptomernes opståen. Hudforandringer viser sig primært på de dele af kroppen, der er i direkte kontakt med
allergenet. Derfor vil området med sparsom hårvækst først
blive angrebet.

5. Loppeallergi
Ved denne form for allergi reagerer huden overfor spyt,
som lopperne udskiller, når de suger blod. Alene et enkelt
stik vil kunne udløse hudreaktioner. Der vil opstå små
pustler og skorpedækkede sår, primært på den bagerste
del af ryggen (se hudproblemer - lopper).

Hvad kan jeg gøre?
Diagnosen “Allergi” kan sjældent stilles alene på baggrund
af en undersøgelse af huden. Men giver undersøgelsen
mistanke om allergi udtages en hudprøve (biopsi), som afslører om hudforandringerne skyldes en allergisk reaktion.
Peger hudprøven på, at hunden lider af allergi, kan der
foretages en allergitest, der vil kunne afsløre de stoffer,
som huden reagerer overfor. Det er også muligt at få udtaget en blodprøve for at teste dyret for allergi.
Behandling af allergi består i at undgå de stoffer, som
dyret reagerer over for. Da dette i mange tilfælde er umuligt, er man nødt til at anvende midler, der fjerner kløen.
Ofte vil man bruge binyrebarkhormoner. Denne behandling fjerner kløen på få dage og symptomerne bliver mindre. Det uheldige ved denne behandling er dog, at brugen
af binyrebarkhormonet i en længere periode kan være forbundet med en del bivirkninger, hvorfor det er vigtigt at
overholde dyrlægens anvisninger nøje.
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Klubben lykønsker:

DKCH NCH FP LP1 LP2 LP3 UHP
Ahali Fani’s Akali
med titlen NCH ”Norsk Udstillings Champion”

INTCH DKCH SCH NCH NORDCH DCHVDH NLCH
CHCH KLBCH DCHKLB KBHV01 KBHV02 KLBV02
KLBV03 KLBV04 KLBV05 DKKV04
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
med titlen NLCH „Hollandsk Champion“ og CHCH
”Svejtsisk Champion”.

M’gongo Tashu A Mwisho
med titlen Tysk junior champion

Det „passer“ ikke !!!
På årets Ridgeback-Dag, som vi netop har afviklet, blev
udstillerne af dommeren bedt om at gå langsomt i ringen
med deres Ridgeback, hvilket forårsagede en del undren i
og omkring ringen. Det var en helt ny oplevelse, som selv
garvede udstillere stod undrende overfor.
Under middagen om aftenen kom så forklaringen fra udstillingens dommer Fru Linda Costa. Fru Costa forklarede,
på en måde så det lød som et bevist faktum, at det var et
problem, hvis hunden ved skridtgang gik i pasgang og at
hun havde noteret dette på mange kritikker og havde ladet
det trække i negativ retning, ved bedømmelsen af den enkelte Ridgeback.

Det er beklageligt, at noget sådant bliver fremsagt og står
uimodsagt i en kreds af hundefolk, hvor ikke alle har tilstrækkelig erfaring til at kunne gennemskue, at der er tale
om en fejlagtig udtalelse.
Til jer, der var med på dagen, glem alt om pasgang. Det er
hundens måde at slappe af på, når det går langsomt og er
mere et tegn på, at hunden, når den traver, gør dette med
lange skridt som en ægte langdistance traver.
Poul H. Jensen

Det passer ikke, at det er et problem. Efter samtale med er
række internationale dommere, erfarne hundeudstillere og
opdrættere, dyrlæger og hestefolk, som alle har et indgående kendskab til anatomien hos en hund, som er skabt til
at løbe, må det på det kraftigste tilbagevises, som en af
Fru Costa selvopfunden teori uden hold i virkeligheden.
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Udstillinger i 2005:
Dato

Sted

Anmeldesesfrist

Arrangør

Dommer

05.11.2005
03.12.2005

Herning
St.Merløse

01.10.2005
29.10.2005

DKK
RRK

Göran Bodegård, SE
Alice Christensen, DK

Dommere til LP på vores RR-udstillinger:
03.12.2005 i St. Merløse, indendørs:

Hans Ove Pedersen

Hvalpelisten - 1. oktober 2005 (fra klubbens hjemmeside)
Hvalpe født

Fars navn

Mors navn

Opdrætter

31. august 2005
6 hanner, 3 tæver

USACH FINCH CDNCH
Ikimba Tumomak Sheikh

Kinyemi Fora C’Ikunga

Kennel Ikunga
v/ Christina Hemmingsen &
John Boje
Ellevej 24
2680 Solrød Strand
Tlf. 56146669

HD: B AA: 0
Alle hvalpene er solgt HD: A AA: 0

E-mail: ikunga@mail.dk
Forventet parring

Fars navn

Mors navn

Opdrætter

Medio september

SVCh, INTUCh, NordUCh
DKUCh, NUCh, SUCh, SV02 Hayawani Zazazela Moyo

Lewanika Baba Tabili

Jens og Camilla Hockerup
Hansen
Flasken 3
2680 Solrød Strand
tlf. 56141090
E-mail: jhh@solrod-el.dk

HD:A AA: 0

Kærlig leg mellem bror og søster / Foto: L. Carlsson
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Kennelsiden
Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Simmendrup
4690 Haslev
Tlf./Fax. 32 55 60 26 Mobil 40 56 40 67
kinyemi@kinyemi.com
www.kinyemi.com

Hazina’s
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
DK-3460 Birkerød
Tlf. 45 81 10 40 Mobil: 40 97 55 71
rr@hazinas.dk
www.hazinas.dk

En annonce på kennelsiden koster 100 kr. om året - dvs. 25 kr. pr. blad.
Annoncen består af kennelnavn, navn og adresse på 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.

Ingen arrangementer planlagt p.t.

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

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:

