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Kassererens Klumme
v/ Poul H. Jensen, Kasserer

Kære Ridgeback-venner.

I de seneste to år, har det været min opgave at holde styr 
på fi nanserne i RRK. En ikke altid lige taknemmelig opga-
ve. Ikke, at der ikke er penge at arbejde med, for klubben 
har en sund økonomi, men til tider kan det være lidt af en 
detektivopgave at fi nde du af, hvem der har foretaget en 
indbetaling og hvad den skal dække.

Med dette, årets sidste, nummer af Ridgebacken følger der 
et girokort, som du kan benytte til indbetaling af kontingen-
tet for 2006. Det er naturligvis også muligt at overføre pen-
gene elektronisk via homebanking eller at bede din bank 
om at gøre det. Endelig kan du også sende en check til un-
dertegnede, men bankoverførsel gør det lettere for mig.

Uanset hvilken form du vælger at benytte, så vil jeg bede 
dig om at huske at påføre dit navn samt ”Kontingent 2006”. 
Og husk betaling inden 31. januar 2006. Så sparer klubben 
penge og jeg arbejde med at sende en rykker ud og du 
undgår at blive slettet som medlem.

En anden begivenhed, der kan give kassereren grå hår på 
hovedet, er vore klubudstillinger. Også her er det vigtigt, at 
du på betalingen påfører dit navn, hundens navn og hvilken 
udstilling betalingen dækker. Glemmer du det, skal jeg igen 
til at fi nde min Sherlock Holmes hat frem, for at fi nde ud af, 
hvad pengene dækker. Og endelig vær sød og betal før ud-
stillingen. Det er både stressende og besværligt, hvis jeg 
skal kræve op på selve dagen, før udstillingen begynder. 
Pengene skal jo registreres og der skal skrives et bilag til 
regnskabet, ellers får jeg bøvl med revisionen. Og det er 
nogle skrappe fyre! Desuden er jeg jo selv en fl ittig udstiller 
og skal også nå at gøre både mig selv og ”ham den fi rbe-
nede afrikaner” klar til at gå i ringen, både fysisk og mentalt.

Forhåbentlig tager ingen det ilde op, at jeg kommer med 
dette lille ”hip”. Det vil gøre mit frivillige arbejde lidt nem-
mere, hvis alle overholder ovenstående.

Til slut vil jeg sammen med den øvrige bestyrelse ønske 
alle klubbens medlemmer og jeres familier en rigtig glæde-
lig jul og et godt (fyrværkerifattigt) nytår. På gensyn i 2006 
til mange nye aktiviteter i RRK regi.

Poul H. Jensen
Kasserer
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Kære medlemmer,

I og jeres dejlige hunde ønskes alle en rigtig glædelig jul 
og et godt nyt år. Tak for den fl otte deltagelse i klubbens 
aktiviteter i det forgangene år. Vi ser frem til et nyt og 
spændende år med masser af dejlige hunde og deres 
dejlige mennesker.

Med venlig hilsen
Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark

Foto: Erik Kristensen

Hvalpeanvisning

Margit Sand Nielsen ønsker at træde tilbage fra posten 
som hvalpeanviser, fordi hun planlægger et kuld hvalpe. 
Hun fortsætter dog som Omplaceringskoordinator. 

Kirsten vil gerne overtage hvalpeanvisningen:
Kirsten Hansen, Simmendrup By 12, 
Simmendrup, 4690 Haslev, 
Tlf. 5638 3585 / E-mail: ekmann@hansen.mail.dk
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Generalforsamling 2006

Knapt kan vi se enden på 2005 før vi begynder at indkalde 
til aktiviteter i 2006 – men tiden fl yver jo af sted.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 22. april 
2006 kl. 13.00 - øst for Store Bælt. 
Nærmere om sted kommer senest i næste RR blad, men 
følg med på www.ridgebackklub.dk.

Dagsorden ifølge klubbens love.

På valg fra bestyrelsen er:
Helle Lauridsen – villig til genvalg
Poul Jensen – villig til genvalg

Suppleant 
Camilla Kjærulf  - villig til genvalg 

Jfr. klubbens love § 8 stk. 6, skal kandidatopstillinger til be-
styrelsen være klubbens formand eller sekretær i hænde 
seneste den 15. februar 2006. Samme tidsfrist gælder for-
slag til afstemning på Generalforsamlingen.

Vi vil i forbindelse med generalforsamlingen forsøge at af-
holde nogle hundeaktiviteter om formiddagen, så som lu-
recoursing, sporarbejde, lydighed for sjov og evt. agillyty - 
men vi mangler pt. stedet - så snart det er fundet kommer 
dagens program.

Kl. 12.00 er der frokost med efterfølgende generalforsam-
ling – for deltagelse i ovenstående og frokost betales kr. 
50 pr person. (bindende tilmelding inden den 010406 til 
kasserer Poul Jensen.)

Bestyrelsen

Medlemmer der har lyst 
til at gøre en forskel søges!!!

Ifølge klubbens vedtægter § 9 stk. 8, er klubbens bestyrel-
se bemyndiget til at nedsætte en række udvalg til at un-
derstøtte bestyrelsens arbejde. 

Pt. er der nedsat følgende udvalg:

•   Blad og PR-udvalg
•   Brugshunde-udvalg
•   Udstillings-udvalg
•   Avls og Sundheds-udvalg. 

Den nuværende sammensætning af udvalgene kan ses på 
bladets info-side.

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med et af disse ar-
bejdsområder, så ret henvendelse til bestyrelsesrepræ-
sentanten i udvalget, så vi kan få dig med, når udvalget 
skal sammensættes efter næste generalforsamling. 

På vores hjemmeside kan du læse mere om kommisorie-
rene for de enkelte udvalg. 7 årige Yankee i fuldt fi rspring, Ejer: Helle Lauridsen
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1. Underskrift af sidste referat
 Helle tager det med til Herning og vi underskriver der.

2. Indkommende og udgående post
 HD og AD 10 resultater modtaget, alle A 0 (1 hund er 

ikke AD fotograferet).

 Brev fra DKK: følgende dommerautorisationer er pt 
inddraget: Conny Brystrøm, S, Annika Ulltveit-Moe, S, 
Berit Foss, N.

 DKK specialklubs Formandsmøde 818/3 2006.

 Brev fra kreds 4, National udstilling Esbjerg 7. april 
2007 dommer Jesper Pedersen.

 Brev fra Erling Kjær Pedersen, som ønsker at blive ind-
stillet som dommer for racen. Dette støtter bestyrelsen.

  Brev fra DKK som efterlyser gode billeder – skal på 
som teaser i blad 4.

3. GF 2006
 Skal foregå i Øst Danmark i 2006, inden 30/4. Denne 

gang vil vi gerne lave et arrangement f.eks. Lurecour-
sing i forbindelse hermed. Erik forsøger at fi nde et 
sted til d. 22/4.

 Poul og Helle er på valg, begge genopstiller. Nada 
kontakter Poul Søager

4. Blad 4
 Ny klumme: velkommen til nye medlemmer. 

Juleannoncer?????

Annoncer for de nye trøjer i butikken.

5. Udstillinger og dommere 2006
 Julefrokost og udstilling i Århus?  4/2-2005

1.april Freddie Klindrup, Helle fi nder sted og ring-
sekretær. 

Dobbeltudstilling i St Merløse forbindelse med Balle-
rup 16/9.

Juleudstilling 2/12 i st merløse.

Lp prøverne i 2005 har haft tilmeldt et pænt antal RRs 
tilmeldt. De samme har udstillingerne. Dette har givet 
problemer i forbindelse tid til afvikling af LP og udstil-
ling i samme hal. Vi tager problemet op med brugs-
hundeudvalget.

6. Hjemmeside
 Redesign af hjemmesiden blev diskuteret - fra 2006 

har Helle sandsynligvis ikke adgang til Frontpage.

7. Regnskab
 28.833,94 kr i banken og 3154, 25 i kassen giver likvid 

kapital på 31.988,19 pr.1/11

 Poul prøver at lave overslag over indtægter/udgifter 
for hver enkelt aktivitet.

8. Rapport fra udvalg
a. Blad og PR

Lena og Erik har et godt samarbejde og Lena laver et 
utroligt fl ot stykke arbejde med opsætningen af bladet. 

 Erik har lavet et forslag til en mini folder til uddeling til 
potentielle hvalpekøbere.

b. Udstilling
Det meste af bestyrelsen er medlem af udstillingsud-
valget, dette er slet ikke optimalt og det ville være dej-
ligt hvis vi kunne få medlemmerne til at deltage. Dette 
gælder alle udvalgene. 

 Pokaler stiger til 250, - og vi forsøger også at fi nde an-
dre præmier

c. Brugshunde
God gang i Lurecoursingen på Jyllandssiden. 

 LP udvalget fungerer godt i Jylland. 

 FDA best.møde afl yst og ikke noget nyt aftalt. 

d. Avls- og sundhed
Viden på bordet arrangement v/DKK marts – en fra 
udvalget deltager (Helle?).

 Mentaltest til foråret?

9. Næste b-møde 
 Hos Tina 16/2 kl.16.30

10. Eventuelt
 Ikke stambogsførte hvalpe – der er en del pt. også 

som omplacering. 

 Poul genindrykker annonce i DBA for 4 uger.

                                  * * * * *

Bestyrelsesmøde hos Nada 2/11 2005
Tilstede: Poul, Erik, Tina, Nada og Helle (ref)
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Hundene med 
på ferie
I den lille bjergby i Dalarne i Sverige, som kommer til live 
som skidestination i vintersæsonnen, var der blot 2 hunde 
da vi besøgte dem i begyndelsen af september. 

En Irisk Setter hvalp på 4 måneder og ….en RR tæve på 2 
år. RR ejeren og jeg sludrede længe og jeg udtrykte min 
omtanke angående bjørnene, især da jeg vidste at årets 
jagt var gået i gang hvilket får bjørnene til at fl ytte sig fra 
deres vanlige områder. Mine 2 RR ville helt sikkert kunne 
drive en bjørn til irritation af en størrelsesorden som kunne 
være farlig. 

Det skulle jeg ikke være alt for bekymret om sagde gutten 
og tilføjede at hans hund var med ham på arbejde op og 
ned af bjerget hver dag (forberede skiløjperne) og hun ja-
ger alt, bortset fra bjørnespor. Hun tænder ikke på bjørne!!

Det skulle nok have beroliget mig, men hvis gutten vidste 
at tæven ikke tænder på bjørnespor, er det jo fordi der er 
bjørne i området, hmmmmmmm. 

Da jeg spurgte fi k jeg forklaret, at der holder bjørne til i da-
len på bagsiden af bjerget. Den nærmeste de havde ob-
serveret, var i rundkørslen ind til skiområdet. Men bjørne-
ne er sky og kommer ikke på denne side af bjerget, hvor 
der køres op og ned med scootere til daglig tilføjede han. 
Måske unødvendigt at tilføje at vi gennem resten af ferien 
holdt os til bjergsiderne hvor der foregik arbejde dagligt.

Det var dejligt at være ude på travetur med 2 løse hunde 
som bage havde total frihed i en særdeles fl ot og interes-
sant natur fl ere timer om dagen. Jeg vil ikke kunne sige 
hvem der nød det meste – jeg eller hundene.

Birgit Hansen

Fotos: Birgit Hansen
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Ny dansk lydigheds champion
– 8/10-2005 i Århus
Dagen hvor (Ahali Fani’s Akali) Kali og Lene blev DKLPCH 
(dansk lydigheds champion). Første og eneste Ridgeback 
efter DKK’s ny LP-program. Og den anden nogensinde. 
Det har været målet lige siden vi startede til hvalpemotiva-
tion hos DKK. 

Mange mente, at det var et meget højt og næste uopnåe-
ligt mål med en Rhodesian Ridgeback. MEN sådan nogle 
kommentarer giver blot hende Lene blod på tanden og 
stædigheden overvinder. Et lille bitte konkurrancegen skal 
man nok også besidde. MEN først og fremmest skal glæ-
den ved at arbejde med sin Ridgeback være til stede.

Vi lagde en plan for hvordan de forskellige øvelser skulle 
trænes, for tro ikke du kan træne en Ridgeback  på sam-
me måde som fx en Border Collie eller en Retriever. Næ 
nej her skal der opfi ndsomhed til 
og især når Ridgebacken heller 
ikke er særligt mad- eller boldfi k-
seret. 

En stakkels tøjslange fra Ikea blev 
belønningen. Den er blevet rusket 
og trukket i godt og grundigt. Ja, 
jagtegenskaber og byttedrift blev 
der gjort god brug af under trænin-
gen. 

Men når vi skulle til LP1, LP2 og 
LP3 kunne jeg jo ikke rende rundt 
med den kære Ikea slange om 
halsen, så der måtte jeg fi nde no-
get virkeligt lækkert, som kunne 
vække ”herrens” interesse. Og 
som kunne være belønningen 
mellem øvelserne. LEVERPØLSE 
uhhhmmmm…….Det kunne og 
kan stadig bruges. 

Nu træner vi lidt videre og hvem 
ved måske stiller vi op i Eliteklas-
sen. ”Der er jo ”nogen” som prø-
ver at lokke….”

Lidt brugsprøver bliver det også 
til. Er i øjeblikket ved at fi nde et 
sted her nær Kolding, hvor vi kan 
træne Nordisk rondering og felt-
søg. Det er jeg sikker på Kali vil 
elske.

Schweissspor 20timers træner vi 
frem mod til foråret og skulle me-
get gerne til Sverige til nogle af 
deres vildtsporprøver. Kunne jo 
være lidt sjovt at blive SVCH 
(svensk vildtspors ch.). Når der nu 
ikke er noget i den stil at komme 

efter her i Danmark. Men måske det kommer. Det arbejder 
jeg i hvert fald for.

En lille ny herre skulle gerne ankomme til os i 2006. Og så 
er det bare på den igen. For selvfølgelig skal han da også 
ende med at blive DKLPCH.

Dejligt i Århus at se 7 tilmeldte LP – Ridgeback, det må 
være klubbrugshistorie. Håber det fortsætter i 2006.

Mange glade træningshilsner
Kali og Lene

Foto: Lene Tornkjær



8

Ridgebacken Blad 4 - December 2005 

AgilityHjørnet

Her kan I fi nde nogle tips og tricks, som måske kan lette jeres agilitytræning. Og måske 
er der et par stykker der får lyst til at prøve det af ... det er faktisk RET sjovt, både for hund 
og for fører!

Har du god erfaring med træningsmåder, eller har du oplevet noget specielt i Agility-regi, 
så send en e-mail til mig på: lena@hazinas.dk

Jeg har gået til agility med mine to første Ridgebacks. Og 
de har begge to nydt det rigtig meget. 

Her i efteråret startede jeg så med min tredie Ridgeback, 
Zibu. Det er et mix-hold med lydighed og agility. Og heldig-
vis synes hun også det er sjovt, så det vil vi helt klart fort-
sætte med.

I forbindelse med indlæring af de forskellige forhindringer 
kan man have visse vanskeligheder og det er derfor vigtigt 
at kende sin Ridgeback, for at takle det på den rigtige måde. 

I dette blad vil jeg komme lidt ind på Bommen.

Bommen

Min første Ridgeback - Suki - var ikke bange for bommen 
... eller nogen anden forhindring for den sags skyld. Hun 
var fyldt med gåpåmod, men også noget af en klodsma-
jor, og alt for ivrig. Hun kom op på bommen i fuld fart, 
nogle gange var hun ved at falde ned fra den, og jeg 
kunne simpelt hen ikke få hende til at gå ned igen stille 
og roligt - hun sprang ned og fi k ikke rørt den sidste del 
af bommens skråning. Og det er nemlig det afslutningen 
går ud på. Hunden skal følge bommen hele vejen ned, og 
røre det sidste stykke, der har en anden farve (se tegnin-
gen), med poterne - ikke hoppe over det eller springe 
ned på siden. Det var 10 år siden.

Min anden Ridgeback - Tiwa - var temmelig bekymret før-
ste gang hun skulle op på bommen. Den venlige instruktør 
sagde, at han ville gå på den anden side og give Tiwa støt-
te, så hun ikke skulle føle sig utryg. HA! Tænkte jeg, han 

ved vist ikke så meget om RR. Og rigtig nok, det blev det 
endnu værre af. En fremmede - gå ved siden af mig når 
jeg skal koncentere mig om denne bom-tingest? - nej tak! 
Det skulle hun ikke nyde noget af. Heldigvis lå der en gam-
mel bom på jorden, og jeg spurgte om vi måtte træne på 
den. Jo, selvfølgelig sagde instruktøren, som gik hurtigt 
over til en anden hund for at glemme sit nederlag. Jeg tog 
Tiwa over til den gamle bom og lokkede hende stille og ro-
ligt med godbidder tre gange hen ad den ... 20 cm over 
jorden. 

Fjerde gang gik vi hen til den rigtige bom igen - alene - og 
jeg fi k hende op på den med det samme. Fremover var 
der ingen problemer med bommen.

Agilityinstruktørerne er gode til at lære os hundeejere om 
hvordan de forskellige forhindringer skal indlæres, men da 
de nok ikke kender alle racers psyke, er det her ejeren kan 
gå ind og bedømme om metoden er den helt rigtige, eller 
om det kunne gøres på en anden måde. 

Det var ikke den rigtige metode i Tiwas tilfælde. Men hel-
digvis fi k vi taklet det på en fornuftig måde.

Min tredie Ridgeback - Zibu - havde ingen problemer før-
ste gang. Jeg var faktisk ret spændt på, om hun ville rea-
gere lige som sin mor, Tiwa. Men hun kom op på bommen 
med det samme, og jeg kunne mærke på hende at hun 
synes det var sjovt og spændende.

Zibu har - i modsætning til min første Ridgeback - gået til 
temmelig meget hundetræning lige siden hun var 3 mdr 
gammel, så jeg kunne også få hende til at gå stille og ro-
ligt ned ad bommen igen og berøre det området som ikke 
må springes over. 

De sidste tre gange har hun været i løbetid, og det er klub-
bens politik at løbske tæver ikke må komme på trænings-
pladsen. Den tredie gang var der i øvrigt også juleafslut-
ning, så nu må vi pænt vente til februar næste år!

To af gangene var jeg der uden hund for lige at se hvad de 
lærte. Og noget af det kan jeg så selv træne derhjemme 
eller på gåturen.

Mange glade agility-hilsener
Lena
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Stafetten: 

Er allergi et problem 
hos Ridgebacks?

Ja, allergi er et problem – også hos ridgebacks!

Sommeren 2002 oplevede vi for første gang, at Simba (In-
keras Adingo) slog ud og kløede sig. 

Vi opsøgte selvfølgelig dyrlægen, der behandlede sympto-
merne som en infektion i huden uden yderligere specifi ka-
tion. Der gik et par uger og så var det ovre.

Næste år, stort set samme tid på året - august - kom det 
igen. Simba fi k samme symptomer, kløe mellem tæer, på 
benene og i lysken, han fi k denne gang også betændelse i 
ørerne. Vi kontaktede dyrlægen igen, som efter diverse un-
dersøgelser konstaterede, at Simba havde allergi. 

Allergi særligt over for lagermider (lever i tørfoder) og hus-
støvmider. Vi blev præsenteret for muligheden for at be-
handle med Allergivaccine (hyposensibilisering), men da 
Simba på daværende tidspunkt kun var generet at sin al-
lergi om sommeren – særligt omkring august/september 
måned – valgt vi at se tiden an. Hvorfor han særligt er ge-
neret af sin allergi i sensommeren, er der ingen forklaring 
på, for han ikke har allergi overfor pollen.

Vi startede op med noget allergi–tørfoder, men blev senere 
opmærksomme på BARF fodring, og gik over til det, med 
stor lykke og succes hos begge vores hunde, begge har 
fået en rigtig fl ot pels, og Simba har før lidt meget af be-
tændte analkirtler, men har ikke haft dette siden vi gik over 
til BARF. 

August 2004, var den gal igen. Vi valgte efter dyrlægens 
anbefaling, at få foretaget ny allergitest for at se, om der 
var tilkommet fl ere allergi gener, inden vi begyndte be-
handlingen med Allergivaccine.

Resultatet var det sammen, og Simba startede sine be-
handlinger, som består af en række indsprøjtninger med 
bestemte intervaller, der skulle gøre hunden immun over 
for det, den er allergisk overfor. I slutningen af behand-
lingsperioden, blev vi gjort opmærksomme på, at man har 
set mange hunde, der har været nødt til at fortsætte be-
handling med allergivaccine i længere tid – måske resten 
af livet! 

Simba sluttede sin allergivaccine-behandling i foråret 2005 
og vi ventede spændt på at se hvad der ville ske i som-
mermånederne.

Desværre har vi måtte konstatere, at det overhovedet ikke 
havde hjulpet, faktisk har kløen slet ikke været til at kom-
me af med i år. 

Nu er situationen den, at Simba er i prednisolonbehandling 
(binyrebarkhormon) for at dæmpe hans symptomer, så han 
kan have en tålelig tilværelse. Vi prøver langsomt at trappe 
ham ud, men det ender nok med at han bliver nødt til at 
have prednisolon resten af sit liv. 

Behandling med prednisolon har nogle meget kedelige 
konsekvenser/bivirkninger, såsom nedsat immunforsvar, 
sukkersyge, tynd hud, depression mm. Det er altså et valg 
mellem pest eller kolera.

Som forsøg prøver vi at give ham et tilskud af zink og B-vi-
tamin, og håber at det kan hjælpe lidt med at styrke hans 
hud.

Vi fodrer stadig med BARF og vil blive ved med det.  

Vi synes, at det er vigtigt at få lidt mere fokus på allergi – 
særligt i avlen.

Det kunne måske være nyttigt at informere sin opdrætter, 
hvis man har en hund med allergi, således at opdrætteren 
kunne fi nde ud af, om der er andre hunde i kuldet der har 
det, og måske komme ind på hvilke linier det stammer fra. 

Som beskrevet i ”Ridgebacken” blad 3, 2005, er det ikke 
sikkert, at hvalpe fra en hund der lider af allergi, udvikler 
allergi, men der er klart en øget risiko. Der bør efter vores 
mening ikke avles på en hund med allergi, ikke mindst for 
at fremme sundheden hos vores elskede hunde, men tænk 
også på, hvilket liv den stakkels hund der får allergi kom-
mer til at leve…….

Før vi vidste at Simba havde allergi, blev han brugt ved en 
parring – tæven gik tom, og det må vist kaldes held i uheld! 
Vi har af praktiske årsager valgt at kastrere ham, så hans 
karriere som udstillings- og avlshund er slut, så nu er han 
er ren hyggehund …..men det er han nok ikke selv så ked 
af!

Vi håber, at der er fl ere der vil deltage i debatten om aller-
gi, og måske komme med gode råd og erfaringer, som an-
dre måske kan få glæde af. 

Jens og Camilla



10

Ridgebacken Blad 4 - December 2005 

Ridgebacken’s Brugs- NEWS

Øvelsen: ”Næseprøve” Med i DKK’s LP program. 

Hunden skal fi nde træklodsen med førerens fært og ap-
portere den. Helst uden for MANGE bidemærker og helst i 
et stykke.....smil.  Clickertræning er super til denne øvelse.

Start med at have træklodsen i lommen når I går tur, så 
din fært kommer på. I et område med højt græs eller man-
ge blade m.m.  kastes klodsen uden at hunden kan se 
den. Hunden skal jo bruge næsen og ikke øjnene.  Op-
muntre hunden til at snuse efter klodsen, brug fx ordet ”fi n-
de” eller ”søge”. Uanset hvilket ord du vælger så tænk på 
at det kun skal bruges til at fi nde ”noget” med din fært på.

Ros hunden, DYGTIIIIIGE, når den fi nder/standser ved 
klodsen. I starten handler det ikke om at hunden skal ap-
portere klodsen, men at den fi nder frem til klodsen med 
din fært. Når hunden uden tøven fi nder frem til klodsen 
med din fært, så er det tid til at lægge færtklodsen tæt ved 
10 andre træklodser. Nu kan hunden se træklodser over-
alt…….yeah. Det er nu man stadig skal have hunden til at 
bruge næsen og ikke synet. Hvis hunden bare hopper ud 
og tager en tilfældig klods ignoreres den. Send den ud 
igen med ”ordet” som du brugte tidligere med den ene 
klods i skjul.  Hvis den ikke begynder at snuse efter klod-
sen, så er du muligvis gået for hurtig frem. Det kan jo ske, 
når man bliver ivrig.  Tilbage til den ene klods i skjul. 

Hvis den begynder at snuse efter klodsen og den fi nder 
frem til den. ROS, ROS og ROS

Klodsen kommes gradvist tættere på bunken med de 10 
andre klodser. Til sidst gemmes klodsen i bunken og så 
skal der snuses.

HUSK at variere underlaget klodserne lægges på. Fx 
græs, asfalt, sand, trægulv og måske tæt ved en skralde-
spand. (Andre dufte kan jo forstyrre). Når hunden fi nder 
frem til klodsen hver gang ”ordet” siges, så er det tid at 
sætte apportøvelsen på. (se forrige blade). Hvis hunden 
tygger i klodsen, så vent til det splitsekund, hvor hunden 
IKKE tygger og så ROS. Hurtighed/tålmodighed  kan her 
være nødvendigt. Hvis hunden tygger meget kan denne 
øvelse trænes separat. Ofte tygger hunden fordi den ikke 
er helt sikker i øvelsen.

Som ved alle andre øvelser er det vigtigt at lave øvelsen 
mange forskellige steder. Indtil hunden er helt tryg ved 
øvelsen. 

HUSK at variere brugen af godbidder i træningen. Når 
hunden kan øvelsen, kan der fx afsluttes med ”jackpot 
godbid” og ikke godbidder under øvelsen. Dette kan af-
hjælpe problemet med at hunden ikke VIL til prøverne. 
Hvor der jo ikke gives godbidder under øvelsen.

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 for-
kert.

SLUT ALTID med succes. Ikke noget med at blive ved ind-
til 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 bli-
ve ved med det samme gang efter gang

GAB/snork …!!! Siger de så.

Go’ arbejdslyst

LP3, næseprøven. Klodserne er udlagt på stribe.

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

 
Resultater fra d. 1/1-05 – 31/12-05 sendes til: 

Lene Tornkjær 
Tværgade 6 
6621 Gesten 

eller mail: Lenetornkjaer@hotmail.com 
senest 1/2-06. Se regler for indsendelse 
på klubbens hjemmeside: www.ridgebackklub.dk.
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Aktiviteter og prøver:

Tag et kig på disse sider for dato på prøver og tilmeldingsfrist m.m.:
www.dansk-kennel-klub.dk www.dch-danmark.dk/ www.rottweiler.dk
www.schweiss.dk  www.termin.dk  + RRK’s hjemmeside

Foto fra Århus (7 rr LP1 + LP3)

Tillykke til de 7 Ridgebacks i Århus med de fl otte LP resultater.

Resultater fra diverse-prøver: 

Ahali Fanis Akali  
& Lene Tornkjær LP3  RRK Århus Point 271,5/280 1. pr (Dagens bedste LP) 

Ny titel DKLPCH

Isilwane Inja Bukeka 
& Louise Møller LP1  RRK Århus Point  167/180 1. pr. Dagens bedste LP1 

Ny titel LP1

Isilwane Inja Chumi 
& Mette Vejen LP1  RRK Århus Point  150,5/180 1. pr.                             

 Ny titel LP1

Lewanika Caziba 
&  Jette Fuglsang LP1  RRK Århus Point  150/180 1. pr.                             

 Ny titel LP1

Lewanika Chekesi   
&   Helle Højmark LP1  RRK Århus Point  149/180 2. pr. 

Kuzonga’s Bayana J’Adore 
& Jo-Ann Nielsen LP1  RRK Århus Point  142/180 2. pr.

Hunting Choir’s Issa
 & Jo-Ann Nielsen LP3  RRK Århus Point  100,5/280 0. pr. 

Lewanika Chekesi 
& Helle Højmark LP1 DKK Brørup Point  169,5/180 1. pr

Ny titel LP1

Lewanika Caziba
& Jette Fuglsang LP2 RRK St. Merløse Point  179/220 2. pr.

Hvis DU vil have dit prøveresultat i bladet sendes KOPI af prøveresultat til: 
Lene Tornkjær, Tværgade 9, 6621 Gesten. Eller 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”.
Ris og ros modtages gerne.

Go’ fornøjelse
Kali & Lene
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Kamphunde 
– fi ndes de som race???
Som ejer af en Rhodesian Ridgeback – der jo er en hund 
af en vis størrelse – bliver man ofte stillet over for spørgs-
målet om det er en kamphund, hvilket vi heldigvis kan sva-
re et stort og rungende NEEEEJ til – men hvad er en 
kamphund egentlig.

I oktober nummeret af fagbladet ”Dansk Politi” behandles 
temaet kamphunde. Dels giver politiet deres version af op-
levelserne med disse kamphundetyper, dels fortæller 
Dansk Kennelklub om de problemer klubben oplever med 
hundene.

Selvom der i 2003 skete en skærpelse af lovgivningen, 
mener Dansk Kennel Klub, at politiet ved for lidt om mulig-
hederne i lovgivningen. Bla. i Glostrup Politikreds har man 
forsøgt at gøre noget ved problemet med kamphunde. I Is-
høj har nærpolitiet startet et projekt op, der skal sætte fo-
kus på hundene og deres ejere, men problemet for politiet 
er bla. at hundene ofte forsvinder til en ”fætter” eller anden 
ejer et andet sted i landet, og der fi ndes ingen registrering 
af de skader hunden evt. har forvoldt.

I Århus er det lykkedes politiet at få idømt 2 mænd bøder 
på 5.000 kr. for at have arrangeret hundekampe – denne 
bøde blev senere hævet af landsretten til 6.000 kr. og beg-
ge fi k frataget retten til at holde hund -  MEN der foregår 

stadig masser af hundekampe rundt om i landet og indsat-
serne skulle være forholdsvis høje mellem 4- og 6.000 kr.

Artiklen belyser ganske pænt de problemstillinger der er i 
forbindelse med ”dræberhundene” både mht. de personer 
der tiltrækkes af hundene, de udfordringer politiet står 
overfor, DKK’s til tider magtesløshed,  men også de pro-
blemer der er med ulovlig import fra bla. *Østeuropa. 
Artiklen kan læses i sin helhed i bladet ”Dansk Politi nr. 10, 
Oktober 2005”

Det er klart at vi som Rhodesian Ridgeback ejere skal 
være meget påpasselige med, hvordan vores hunde bliver 
brugt og til hvem vi sælger hvalpe. Det er også overor-
dentlig vigtigt at vi holder fokus på vores racestandarder 
og ikke mindst hundenes temperament – for menig mand 
uden hunde kendskab - kan enhver hund der bare gør, 
være en dræberhund – og pressen sluger det hele råt. 
Det har ingen af os fortjent og absolut ikke vores hunde.

Erik Kristensen.

NB. Købehavns Politi har siden lavet en specialgruppe, 
der skal forsøge at koordinere de forskellige sager, indtil 
et landsdækkende register bliver sat i søen.

I blad 3/2005 takker B. Jensen og J. Moeskjær bestyrelses-
medlemmerne, for at de gennem mange år utrætteligt har 
kæmpet for racens mentale og sundhedsmæssige tilstand, 
og fordi de for egen regning tager landet rundt, for at un-
dersøge de nye kuld for sinus, laver den første mentaltest, 
og står altid til rådighed med råd og vejledning lige meget 
hvor ubelejligt det måtte være.

Jeg vil gerne udvide denne tak til at nå ud over bestyrel-
sens grænser. For i bund og grund kan vi takke alle, der er 
med til at styrke racen i Danmark. 

Opdrættere som avler efter RRK’s etiske regler er med til 
at gøre Ridgebacken til det den er i dag. Og hvad enten 
disse opdrættere er medlemmer af bestyrelsen eller ej, 
så yder de alle stor hensyn til racen og skal dermed alle 
sammen takkes. Allesammen checker deres hvalpe for 
sinus, sørger for at deres dyrlæge laver sundhedscheck, 
og de fl este får lavet mentaltest og står til rådighed nær-
mest døgnet rundt. Nogle opdrættere lægger måske lidt 
mere vægt på det exteriørmæssige, nogle lidt mere på 
brugsegnethed, og andre på mentaliteten. Men i det store 
hele gør de alt hvad de kan efter bedste overbevisning, 
for at højne kvaliteten.

Vi ser i udstillingsringen, at meget få af vore hunde får 2. 
eller 3. præmier. Dommerne synes simpelthen, at vores 

kvalitet er rigtig god, hvilket de rent faktisk ofte fortæller 
os. Og det er jo dejligt! 

Brugsfolkene er også med til at fremme racen. Ved at ar-
bejde hårdt med deres hunde, og opnå fl otte resultater, vi-
ser de LP-dommerne og publikum, at man sagtens kan 
træne en Ridgeback til at være lydig og bestå LP-prøver, 
endda på højt plan. Godt gået! Og de giver os andre lyst til 
at gå til noget med vores hunde.

Og i klubbens udvalg sidder der - udover mindst ét besty-
relsesmedlem - nogle aktive RR-ejere som på den ene el-
ler anden måde yder til racens ve og vel i Danmark. 

Hvalpeanviser og omplaceringskoordinator skal også 
nævnes. Det er dejligt at der fi ndes nogen til at varetage 
disse roller - omend det ikke direkte er en faktor til at høj-
ne racens standard i Danmark, men et led i hel heden.

Og med risiko for at have glemt nogen (sorry!) slutter jeg 
her med at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

Mange venlige hilsener
Lena Carlsson

Tak til alle jer der yder ... eller har ydet

*   *   *   *   *
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Debut for en Ridgeback i PH-regi
Af Mette Vejen

For præcis et år siden blev jeg den lykkelige ejer af en 
Rhodesian Ridgeback. Jeg havde hverken intentioner om 
lydighed, brugsarbejde, sportræning eller udstilling, men 
hold fast hvor har der åbnet sig en ny verden for mig gen-
nem de sidste 12 måneder. Med dette indslag vil jeg gerne 
forkaste nogle fordomme, der hersker omkring Ridge-
back’en og lydighedstræning. Jeg har mødt skepsis fra 
mange sider i forbindelse med træningen af vores race. 
Både fra opdrættere, andre Ridgeback-ejere, og medlem-
mer af politihundeforeninger rundt om i landet. Korrekt det 
er ikke en politihund, og det er ikke sikkert racen nogen-
sinde bliver en anerkendt brugshund, men jeg har dog be-
sluttet, at det skal prøves af. Derfor meldte jeg min hund til 
hvalpetræning i den nærmeste politihundeforening (PH), 
da han var 4 måneder gammel. Det har jeg ikke fortrudt ét 
eneste sekund.

De mest gængse holdninger (fordomme) jeg har mødt i 
min indtil nu korte ”karriere” er: ”En ridgeback dur simpelt-
hen ikke til at træne lydighed enten fordi de er for dumme 
eller for intelligente (alt efter hvem du spørger!)”, ”En 
Ridgeback dur ikke til halsgivning”, ”En Ridgeback kan 
man ikke træne bid med – det strider mod dens natur at 
bide i et ærme” og jeg kunne blive ved. Alt sammen er et 
spørgsmål om holdning samt en ihærdig træningsindsats. 
For et par måneder siden bestod min 1 årige Rhodesian 
og jeg den første lydighedsprøve i politihundeforeningen. 
Vi ikke bare bestod, vi lå 0,2 points fra 1. pladsen blandt 
10 andre hunde (rottweilere, schæfere og lign. racer) med 
et samlet resultat på 31,8 points udad 35 mulige. Dog var 
bidetræning ikke en del af denne prøve, men til gengæld 
bestod vi halsgivningen til tæt på UG. Så ALT kan lade sig 
gøre. 4 måneder forinden prøven kunne min hund ikke 
sige så meget som et kvæk. Men med dygtige instruktører, 
der tænker kreativt og vigtigst af alt bakker op omkring en, 
selvom man ”kun” er Ridgeback ejer, er vejen fyldt med 
muligheder og ikke begrænsninger. Jeg vil gerne under-
strege, at min hund Sofus (kennelnavn Isilwane Inja Chu-
mi) og jeg aldrig har trænet timevis dagligt. Vi har været 
fl ittige til at træne dagligt, men der er tale om små ”sean-
cer” som 2 eller 3 gange om dagen og kun 5-10 minutter 
af gangen. Så det burde være 
overkommeligt for de fl este hun-
deejere. 

Jeg forventer ikke, at jeg kan få 
en masse af Jer RRK-medlem-
mer opad stolene og spæne af 
sted for at melde Jer ind i Jeres 
lokale PH-forening. Jeg håber 
blot, at enkelte af Jer vil tænke 
Jer en smule om, inden I ytrer Je-
res mindre optimistiske tro på vo-
res race i denne sammenhæng 
måske især overfor førstegangs-
købere og os ”nye” Ridgeback-
folk. Havde det ikke været for min 
egen stædighed, tror jeg, at jeg 

ville have været skræmt væk allerede fra starten af, når 
professionelle fagfolk ikke mener racen er egnet. Det bør 
nævnes, at det ypperligste man kan opnå med sin hund i 
PH-regi er en kåring. Og faktisk har én Ridgeback opnået 
dette. Hvis en hund ikke er 100% sikker i sit bidarbejde 
både med hensyn til at sidde fast samt at slippe på kom-
mando, er det umuligt at opnå en kåring.

Mit mål er at blive nr. 2 i Danmark, der får en Ridgeback 
kåret. Det lyder måske naivt og det er også sandsynligt, vi 
støder på en mur på et tidspunkt. Men jeg lover Jer alle 
sammen, at vi vil forsøge alle tricks for at komme over mu-
ren, når den dukker op velvidende at vi møder den en 
skønne dag. Men ingen skal kunne hævde, at vi ikke har 
forsøgt. PH-programmet er et udfordrende og anderledes 
program i forhold til f.eks. DCH og DKK lydighed, hvor 
mange af øvelserne foregår i skovterræn, så man samtidig 
med træningen får en masse herlige naturoplevelser. 

Jeg har aldrig tidligere stødt på samme engagement og 
hjælpsomhed både fra instruktører og andre kursister og 
medlemmer, som der hersker indenfor dette regi. Det er 
derfor lidt ærgerligt, hvis der skulle sidde en enkelt Ridge-
back ejer eller to, som afholder sig fra at gå til både hval-
petræning og almindelig lydighedstræning i den lokale po-
litihundeforening. 

Jeg lover at jeg fremover vil være villig til at dele mine er-
faringer med alle Jer, der kunne være interesseret. Det 
være sig solstrålehistorier (som der forhåbentlig venter 
mange af) samt når det går opad bakke (og alle fordom-
mene bliver bekræftet). Jeg håber, at dette indslag kan 
være medvirkende til at få nogle få af Jer til at overveje at 
starte op med lydighedstræning i en PH-klub – måske 
med den næste RR hvalp. I kan KUN overraske positivt, 
da der sjældent er de store forventninger til vores race. 
Det vil med tiden forhåbentlig ændre sig, men det kræver 
at fl ere af vores hunde bliver synlige rundt omkring i lan-
dets politihundeforeninger. 

*  *  *  *  *
For yderligere oplysninger kan du tjekke www.sphf.dk hvor 
der er links til de forskellige kredses hjemmesider eller 
www.danskpolitihundeforening.dk.

Foto: Holgerd Virenfeldt
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Lure Coursing i Randers 
RR-klubben råder over 2 Lurecoursing maskiner, en øst 
for - og en vest for Storebælt. Det er så vidt vides dog kun 
den i det vestlige der bliver brugt (standen på den anden 
kendes pt. ikke af undertegnede), men som med alt andet 
kræver det nogle medlemmer der viser lidt initiativ og ikke 
mindst at man har nogle egnede arealer. Foreløbig har vi 
3 steder i det midt/øst jyske område – Herning, Løve (i 
nærheden af Brædstrup) og Randers – men kender du til 
andre områder så giv undertegnede et praj.

Nå – men søndag den 31. oktober 2005 var der igen ar-
rangeret Lurecoursing i det vest-danske – denne gang på 
det gamle militære øvelsesterræn i Randers. Endnu en-
gang, kunne vi erfare at teori og praksis ikke altid følges 
ad – vejrmeldingerne lød på solrigt og tørt vejr – virkelig-
heden var diset/tåget klamt vejr dog uden nævneværdig 
regn.

Banen der skulle løbes var ca. 300 meter lang med mange 
skarpe sving og nogle gode langstræk – lige noget for en 
Ridgeback.

Der var ca. 20 hunde med deres familier der var mødt op, 
for at få prøvet kræfter med den lille ”kanin” og alle hunde 
var mere end tændte. Mange hundeejere måtte hente de-
res bil (den offi cielle p-plads var ca. 1 km fra startstedet) 
så hundene kunne være ”indespærret” når andre løb.

At Lurecoursing er noget der tænder vores hunde, er der 
vel ingen der er i tvivl om, men fl ere han-hunde ejere blev 
meget overraskede for ikke en gang skyderi på skydeba-
nen lige bag ved eller høj løbske tæver kunne distrahere 
dem – de skulle bare ud og fange den lille dumme kanin.

Vi så i løbet af eftermiddagen fl ere eksempler på Ridge-
backen fabelagtige evner som jæger – nogle havde luret 
banen og skød så genvej og andre delte pænt opgaven 
når de løb 2 og 2 – men mundkurvene kom også til sin ret 
når byttet var indhentet – ellers havde der været brug for 
lidt mere end hæfteplaster.

For at have økonomi til evt. reparationer mv. af maskinen, 
spytter hver hund kr. 10 i en kasse – uanset hvor mange 
ture den får løbet – så er der også lidt bruger betaling (jeg 
håber at alle hunde fi k betalt til Helle Lauridsen – ellers må 
de huske deres mennesker på det næste gang I skal ud at 
løbe.)

Erik Kristensen

Fotos: Erik Kristensen
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Opfølgning på allergi- 
spørgsmålene fra sidste blad 
af Helle Lauridsen

I blad nr 3 stillede jeg spørgsmålet om allergi var et stort 
problem for Ridgebacken og opfordrede jer til input og de-
bat – er det et udbredt problem? Og hvad jeres erfaringer 
kunne være med at leve med det. 

Jeg vil ikke sige at svarene kom væltende ind, faktisk kom 
der kun et – et meget meget sørgeligt svar hvor situatio-
nen ikke havde været til at redde trods stor indsats fra 
ejernes side og hvor hunden var blevet afl ivet. Trist – me-
get trist.

Men, selvom denne hund er den eneste der har lidt så me-
get, at denne beslutning har været nødvendig, er det ab-
solut en hund for meget og det var derfor med stor interes-
se jeg læste en mail som for nylig kom ind fra den 
amerikanske RR klub:

RRCUS har sponsoreret et forskningsprojekt som skulle 
se om der var muligheder for at forebygge allergi risikoen 
hos hunde, der allerede var genetisk disponerede. Han 
fandt ud af at en bestemt type af hvide blodlegemer fra al-
lergiske hunde frigiver signifi kant mere af en bestemt be-
tændelses mediator* end normale hunde.

Så det næste for det næste trin vil forskeren, Dr. Hammer-
berg, udvikle en hjælp til at diagnosticere risikoen for at en 

*mediator (fx enhver type allergisk sygdom, hvad enten 
det er astma, høfeber eller eksem, er markeret ved frigi-
velsen af en substans der kaldes kemiske mediatorer I de 
forskellige dele af kroppen) 

hund udvikler en allergisk reaktion FØR hunden viser klini-
ske tegn. For at dette kan lykkes har han brug for blodprø-
ver fra hvalpe – før de forlader deres mor, når de er 12 
mdr og når de er 18 mdr.

Der vil blive taget blodprøver både fra kuld hvor forældre-
ne har en familie historie med allergi og fra dem hvor der 
aldrig har været noget.

På den måde vil burde man være i stand til at kunne spore 
en allergis udvikling og forhåbentligt også hvilke gener der 
udløser den og dermed forhåbentlig i den videre avl undgå 
disse.

Jeg skrev selvfølgeligt og spurgte om vi her i Danmark 
kunne hjælpe – men desværre tager det for lang tid for 
blodprøverne at komme til USA, så vi må bare håbe at de 
amerikanske opdrættere bakker op om projektet og at hele 
racen i hele verden på denne måde kan nyde godt af pro-
jektet.

Foto: Erik Kristensen

Glædelig Jul og Godt Nytår 
til alle Hazinas’ venner, bekendte og hvalpekøbere gennem årene!

Mange varme december-hilsener
Lena 

Annonce
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Hvorfor er hundene 
bange for fyrværkeri?
Af dyrlæge Henrik Strange
Kilde: Netdyredoktor.dk

Nogle hunde udvikler angst for fyrværkeri. Set med hun-
dens øjne, kommer alle lysglimt og brag uden nogen for-
varsel og derfor fuldstændigt uforudsigeligt. Fyrværkeri er i 
dag så forskelligartet, at det udover at indeholde lysglimt 
ofte ledsages af høje lyde. Der fi ndes hunde, som reage-
rer på bestemte lyde, andre hunde reagerer på lysglimte-
ne, mens andre igen reagerer på det hele. 

Der fi ndes fl ere typer angst. Enten en generel angst, hvor 
hunden reagerer ængsteligt overfor mange forskellige situ-
ationer eller en mere specifi k angst, hvor trygge hunde re-
agerer overfor en bestemt situation/ting. Hunde, der lider 
af den generelle angst, har ofte haft en utryg baggrund, 
f.eks. en dårlig socialisering tidligt i livet eller måske en 
dårlig prægning, men angsten kan også være nedarvet. 
Angst for nytårsfyrværkeri kan være en af de situationer, 
hunden er bange for.

Årsagen til angsten er forskellig fra hund til hund, men må-
ske har hunden været tilstede, mens der blev affyret fyr-
værkeri på gaden eller oplevet et kanonslag på tæt hold. 
Denne specifi kke angst kan udvikle sig til en generel angst 
for andre situationer, hvis den ikke behandles. 

Hvornår skal man starte træningen?
Det er en generel fejlopfattelse, at træning med hunden skal 
foregå i december måned. I forbindelse med at det første 
krudt skydes af i december måned, bliver ejeren opmærk-
som på problemet, og vil derfor gerne nå at træne med hun-
den inden nytårsaften. Træning til nytårsaften skal foregå i 
løbet af hele året, gerne med start i det tidlige forår.

Der fi ndes forskellige typer af træning. Det er vigtigt, at gøre 
sig klart hvilken type hund man har at gøre med. Mentalt er 
der stor forskel på understimulerede hunde og nervøse hun-
de. Nogle hunde kan tilvænnes de høje brag ved at lytte til en 
CD med forskellige lyde. Men andre hunde opfatter dog ret 
hurtigt, at det ikke er fyrværkeri, ikke mindst fordi lysglimtene 
mangler, og overfor denne gruppe virker lydterapien ikke. 

Det bedste er at gå langsomt til værks og få en hjælper til 
at affyre fyrværkeri, først på lang afstand og senere tætte-
re på. Ofte kan det hjælpe hunden, at ejeren står imellem 
affyringsstedet og hunden. Det kan virke som en fysisk og 
psykisk beskyttelse af hunden. Husk at hunden skal be-
lønnes for ikke at udvise angst. Den må aldrig ynkes, når 
den er bange. Det kan virke forstærkende på angsten.

Medicinsk behandling i sig selv kan ikke kurere hundes 
angst, men hvis angsten er dæmpet, kan hunden være 
mere modtagelig for træning. Med andre ord: det er trænin-
gen og samhørigheden med ejeren, som er behandlingen, 
men uden brug af angstdæmpende medicin kan det være 
svært at holde hunden koncentreret om øvelserne, da den 
hele tiden distraheres af forhold, som gør den bange.

Man kan groft opdele hundene i 4 grupper, som alle kræ-
ver forskellig træning og medicinsk behandling: 

• De hunde, der bliver angste/nervøse allerede i decem-
ber ved de første tegn (lyde) på fyrværkeri. 

• De hunde, der først begynder at reagere mellem jul og 
nytår, når fyrværkeriet tiltager. 

• De hunde, der udelukkende reagerer nytårsaften, men 
er både urolige og bange. 

• De hunde, der er lidt urolige selve nytårsaften. 

Hvilke typer medicin fi ndes til angste hunde?
De fl este typer medicin, som kan anvendes i forbindelse 
med Nytårsaften er receptpligtige. Din dyrlæge skal, med 
baggrund i kendskabet til din hund, vælge medicin og do-
sering. Det skal understreges , at man ikke skal anvende 
medicin til mennesker, da det kan have en helt anden ef-
fekt på hunde. 

Der fi ndes mange forskellige måder at behandle hundes 
angst for fyrværkeri: 

• En type angstdæmpende medicin indeholder clomipra-
min. Medicinen har en indkøringsperiode på mellem 2 
og 4 uger, før den maksimale effekt kan ses, og det an-
befales derfor at starte behandling i løbet af efteråret. I 
behandlingsperioden anvendes lydterapi med CD og de 
skud, som kommer i løbet af december som tilvænning. 

• En anden type angstdæmpende medicin indeholder 
stoffet apozepam. Det virker ikke fremmende for indlæ-
ring, men er udelukkende angstdæmpende. Denne type 
gives typisk i december måned alene eller i kombinati-
on med sløvende medicin. 

• Sløvende medicin indeholder oftest acepromazin. Dette 
lægemiddel er det mest udbredte til behandling af nyt-
årsangst hos hunde. Det skal dog understreges, at det 
ikke har nogen angstdæmpende effekt, og at hunden 
derfor stadig er bange nytårsaften. I nogle studier hæv-
des det, at acepromazine skærper hørelsen, og derfor 
anbefales det, at man bruger det i kombination med 
angstdæmpende medicin, f.eks. apozepam. 

• Endelig fi ndes en række naturlægemidler f.eks Serene 
Um som anvendes i forbindelse med angst for nytårs-
fyrværkeri. Den nyeste forskning har vist effektive be-
handlings resultater ved brug af duftferomonerne DAP, 
som hunden vil forbinde med en tryg tilværelse. Alt efter 
intensiteten i afskydning af fyrværkeri i december kan 
man vælge at behandle hele december måned, men for 
at opnå fuld effekt skal hjemmet være behandlet mini-
mum 14 dage før Nytårsaften. 

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis...

• Din hund lider af angst for fyrværkeri. 
• Du har spørgsmål til hvilken medicinsk behandling, 

hunden får. 
• Du er i tvivl om, at du har den optimale behandling klar 

til nytårsaften. 
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Nu gör vi det igen!!

Avelskonferans på Medevi Brunn
Den 13-14 maj 2006

för i första hand 
uppfödare i Sverige, Norge och Danmark

och i mån av plats 
blivande uppfödare och  RRägare

Program
Lördag
10.00  samling
10.30  Föredrag: Mentalitet- mentalbeskrivning
      Kent Svartberg
12.30  Lunch
13.30  fortsättning mentalitet –mentalbeskrivning
15.30  Kaffe
16.00  fortsättning mentalitet.
19.00  Middag.
Efter middagen fria disskusioner

Söndag
09.00 Dermoid Sinus  Nicolette Salmon Hilbertz

Föreläsningen kommer beröra vad som 
händer inom DS-forskningen och vilka 
resultat vi har kommit fram till till dags 
dato

10.30  Kaffe
11.00  fortsättning Dermoid Sinus
12.30  Lunch
13.30  fortsättning Dermoid Sinus och frågor
15.00  avslutning och kaffe

Priser o anmälan se nästa sida

Lördag 13 maj
Förmiddagskaffe med smörgås, bulle eller kaka
Lunch inkl sallad, smör, bröd, måltidsdryck och kaffe 
med liten kaka
Eftermiddagskaffe med smörgås, bulle eller kaka
Två-rätterssupé inkl läsk/lättöl och kaffe

Söndag 14 maj
Frukostbuffé
Förmiddagskaffe med smörgås, bulle eller kaka
Lunch inkl sallad, smör, bröd, måltidsdryck och kaffe 
med liten kaka
Eftermiddagskaffe med smörgås, bulle eller kaka

Pris per person  med logi i dubbelrum   
1 185:- inkl moms     
 

Pris per person med logi i enkelrum   
1 430:- inkl moms  

Om du behöver komma på fredag har vi fått detta 
erbjudande
Som ovanstående alt 1 med tillägg för logi inkl frukost 
fredag 12 maj – söndag 14 maj:

Pris per person med logi i dubbelrum   
 1 635:- inkl moms
      
Pris per person med logi i enkelrum   
 2 125:- inkl moms

SRRS sponsrar med konferansavgiften

Bindande anmälan senast  den 24 mars. 
efteranmälan kan vi inte ta då vi måste beställa allt 
senast den 30 mars.

Anmäl så här: Sänd den summa som motsvarar ditt 
val till SRRS pg 640034-5 och skriv ditt namn + 
avelskonf. Skick sedan ett mail till avelsrad@srrs.org 
eller brev till Ulla Thedin, Godegård 20, 59198 Motala 
och berätta om du vill dela rum och med vem. Om du 
kommer fredag kväll eller lördag morgon.

Om du har frågor ring  Ulla  0141-81001 eller maila  
avelsrad@srrs.org 

Välkomna till en lärorik helg!

Annonce
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Nye salgsartikler i klubben
Klubbens bestyrelse har besluttet at lade producere nogle nye trøjer med bla. vores logo på. I første omgang drejer det 
sig om Fleech-trøjer med lange ærmer (med eller uden windbreaker foer) samt T-shirt i herre og dame model. Vi har 
valgt en rimelig fornuftig kvalitet, der skulle kunne tåle at blive brugt.

De vil blive solgt til følgende priser:

Fleech trøje med windbreaker foer – klubbens  logo  trykt på bryst
Fleech trøje med broderet Ridgeback på ryggen
T-shirt damemodel – klubbens logo trykt på bryst
T-shirt herremodel – klubbens logo trykt på bryst

Kr. 250,00
Kr. 250,00
Kr. 100,00
Kr. 100,00

Hertil kommer evt. forsendelses omkostninger på kr. 50 pr. enhed.

Bestillinger modtages af Tina Thomsen, der også vil have prøver med til klubbens udstilling i St. Merløse. Betaling sker 
ved bestillingen.

Så mangler der igen billeder
Fra Dansk Kennel Klub har klubben modtaget en efterlys-
ning af gode billeder af Ridgeback’s, der kan bruges i 
DKK’s materiale til bla. pressen, men også til div. pjecer og 
kursusmateriale. Der er ingen krav til hvad billederne skal 
vise – udover selvfølgelig RR. 

Billederne skal have en opløsning på min. 400dpi. og de 
skal være skarpe. 

Ligger du inde med nogle billeder der må bruges i DKK’s 
regi så send dem på en CD til den bladansvarlige, der så 
samler alle de indkomne billeder og sender dem videre til 
DKK – og DERMED slår to fl uer med et smæk – jeg mang-
ler nemlig også af og til billeder af jeres skønne hunde i 
alle mulige- og ikke mindst umulige situationer. Bladet ville 
blive noget kedeligt med kun tekst.

Erik Kristensen
Bladansvarlig
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Den sidste rejse 

De fl este hunde- og katteejere kommer til at stå i en situation, hvor man skal tage 

den tunge beslutning at tage til sin dyrlæge for at lade sit dyr sove ind

Den sidste rejse 
De fl este hunde- og katteejere kom-
mer til at stå i en situation, hvor man 
skal tage den tunge beslutning at 
tage til sin dyrlæge for at lade sit dyr 
sove ind

Den svære beslutning 
Når dit dyr bliver gammelt, alvorlig 
sygt eller har smerte, skal du sam-
men med din dyrlæge sørge for at 
give dyret den bedste behandling, og 
det kan vise sig, at det bedste, du kan 
gøre, er at lade dyret afl ive. Når du i 
mange år har haft gode oplevelser 
med dit dyr, så er det en meget svær 
beslutning, men den kan være nød-
vendig. Dit dyr har krav på en værdig 
afslutning, uanset hvor svært det må 
være. Og du skal vide, at en afl ivning 
i dag er meget human, idet dyret so-
ver roligt ind uden angst eller smerte. 

Når beslutningen er taget… 
For at sikre bedst mulig ro omkring en 
afl ivning, bør du aftale grundigt med 
din dyrlæge, hvad der skal ske både 
før og efter afl ivningen. Du skal over-
veje, om afl ivningen skal foregå hjem-
me eller på klinikken. 

Mange vælger at være med til afl iv-
ningen for at støtte dyret og sige or-
dentligt farvel. Det kan være hårdt at 
tage beslutning om, men kan man 
klare det, så er det en god måde at 
se, at en afl ivning er uden dramatik 
og en meget værdig måde at dø på. 

Når du har snakket det hele igennem 
med dyrlægen, bliver der aftalt en tid, 
hvor afl ivningen skal foregå. Alt efter 
dyrets temperament vil dyrlægen 
sammen med ejeren beslutte, om der 
skal gives en beroligende indsprøjt-
ning før afl ivningen. Efter indsprøjt-
ningen vil der gå ca. 10 minutter, før 
dyret er helt afslappet. Selve afl ivnin-
gen foregår med en indsprøjtning af 
et kraftigt sovemiddel i en blodåre i 
forbenet. Dyret bliver meget hurtigt 
bevidstløst, og derefter stopper vejr-
trækning og hjerteaktivitet normalt in-
denfor få minutter. Hele denne proces 
er uden smerte eller ubehag for dyret. 

Hvis man ønsker det, vil der normalt 
efter afl ivningen være lidt tid alene 
med dyret, så man kan lade følelser-
ne komme ud. 

Efter døden 
Når afl ivningen er foretaget, er det for 
de fl este dyreejere vigtigt at vide, 
hvad der sker med deres dyr. Nogle 
vælger at lade deres familiedyr be-
grave i haven. Det er også fuldt lov-
ligt, og for at undgå, at ræven eller en 
hund graver dyret op, skal man sørge 
for, at det er dækket af mindst 80 cm 
fast jord, og det skal foregå mindst 
100 meter fra en vandboring. I dag 
vælger de fl este at lade dyrlægen 
bortskaffe dyret. Det foregår ved kre-
mering (brænding). Ved kremering 
bliver dyret lagt i en pose og afhentet 
af en særlig vogn, der kører til dyre-
krematoriet. Kremeringen foregår i 
dag på ADA’s Kæledyrskrematorium, 
som har samarbejde med dyrlæger, 
dyreklinikker og – hospitaler over det 
meste af landet. Ring evt. på 4355 
1155 for at få oplysning om den nær-
meste dyrlæge, som er tilknyttet sam-
arbejdet. Kremeringen foregår på en 
etisk korrekt måde, og efter kremerin-
gen indgår den nu helt neutrale og 
lugtfrie aske i den naturlige cyklus. 

Urnekremering 
Som et alternativ til selv at begrave 
sit dyr eller få det kremeret sammen 
med andre dyr, har man i dag mulig-
hed for at få sit dyr hjem i en urne. 
Kremeringen foregår efter et meget 
kontrolleret system og på en etisk 
korrekt måde, og du kan være helt 
sikker på, at det er dit dyrs aske, du 
får tilbage i urnen. 

 Du kan enten vælge en urne, som 
kan begraves, og hvor urnen forgår 
og indgår i det naturlige kredsløb, el-
ler du kan vælge en urne, som er gla-
seret og kan stå som et minde i hjem-
met. 

Dyrekirkegårde
Der er også mulighed for at få sin 
urne begravet på en af de få dyrekir-
kegårde, der eksisterer på Sjælland 

og i Jylland. Man bør tale det igen-
nem i familien, således at alle, også 
børnene, har indfl ydelse på valget. 
Og hvis man er i tvivl, så tal med din 
dyrlæge om det. Der vil du få en sag-
lig og grundig vejledning om de for-
skellige muligheder.

Børnene er vigtige 
De voksne prøver ofte at ”skåne” bør-
nene for en direkte konfrontation med 
dyrets død. Det bør I ikke altid gøre. 
Hvis I tager beslutningen hen over 
hovedet på især de lidt større børn, 
kan I risikere, at børnene vil bebrejde 
jer dette i meget lang tid. Tit er børne-
ne vokset op sammen med dyret, og i 
perioder, hvor barnet har været ked af 
det og måske sur på alle voksne og 
kammerater, så har dyret været den 
eneste gode ven og trøst i en svær 
tid. Og uanset hvor hårdt det kan vir-
ke på de voksne, så vil mange børn 
faktisk være taknemmelige for at blive 
taget med på råd, når beslutningen 
skal tages. Børnene skal også gives 
tilbuddet om at være med til afl ivnin-
gen. Det er en god ide ved afl ivnin-
gen, at hele familien kommer til klinik-
ken. Dyrlægen vil så forklare, hvad 
der skal ske, og derefter kan man 
tage stilling til, hvem der vil blive til 
selve afl ivningen. Mange børn ønsker 
måske ikke at være til stede til selve 
afl ivningen, men vil gerne sige farvel 
til dyret både før og efter. Selvom det 
er svært for alle, mens det foregår, så 
vil børnene efter et stykke tid være 
glade for, at de fi k mulighed for at 
være med. Børn er typisk meget gode 
til at håndtere denne situation – ofte 
bedre end forældrene. Børn stiller i 
øvrigt ofte de spørgsmål, som giver 
en fornuftig afklaring af situationen. 

ADA’s Kæledyrskrematorium kan 
kontaktes på telefon: 4355 1155, 
på mail: post@adakrem.dk eller 
man kan gå ind på deres hjemme-
side: www.adakrem.dk. 

Kilde:
Ada’s Kæledyrskrematorium
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Til DKK’s specialklubber og kredse
DKK, den 07-12-2005.

Vedr.: Arrangementet ”Viden på bordet 2006”.

I november 2004 afholdt DKK for anden gang ”Viden på 
bordet ” – et samarbejde mellem DKK, Landbohøjskolen 
(KVL) og en række praktiserende dyrlæger. Det var et 
godt arrangement med et par hundrede deltagere (se 
HUNDEN, december 2004).

Nu er det tid at sætte kryds i kalenderen igen. Næste 
”Viden på bordet ” fi nder sted søndag den 5.marts 2006, 
denne gang på Odense Universitet.

DKK’s sundhedsudvalg har valgt at fl ytte vest for Store-
bælt denne gang, af hensyn til den geografi ske ”ligestil-
ling” mellem vores medlemmer og opdrættere. DKK håber 
derfor, at mange hunde interesserede fra det vestlige 
Danmark vil fi nde mulighed for at møde op til dette arran-
gement.

Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle princippet ”. 
Dog med sidste frist den 1.februar 2006. 

Prisen er 200 kr. pr. deltager. Heri er inkluderet morgen-
kaffe, en let frokost samt kaffe i pauserne. Man kan til-
melde sig via DKK’s shop på hjemmesiden eller ved at 
skrive til DKK og vedlægge beløbet i check eller betale 
til giro 100 1787.

Programmet ses nedenfor, og der gøres opmærksom på, 
at alle indlægsholderne har påtaget sig den svære opgave 
at forholde sig til de aktuelle sundhedsprogrammers be-
tydning for populationsgenetikken – herunder matadoravl 
og etik.

Så det bliver en rigtig god lejlighed for alle klubfolk, op-
drættere og alle andre med interesse for hundenes sund-
hed til at få indblik i de komplicerede sammenhænge mel-
lem avl og sygdom.

Hvis I vil hjælpe med at promovere ”Viden på bordet 
2006”, må I meget gerne bruge ovenstående tekst i Jeres 
klubblad, ligesom programmet gerne må gengives !

Det er vores håb, at denne henvendelse vil øge special-
klubbernes opmærksomhed på dette fagligt interessante 
arrangement, der nu to gange tidligere har trukket fulde 
huse og givet anledning til en masse god debat hundefolk 
imellem.

Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB
Dyrlæge Peter von Rosen Vange
Veterinærkonsulent. 

Viden på bordet 2006   –   Søndag den 05-03-2006   –   Odense Universitet
Program

9.00 Mødetidspunkt

9.15 – 9.30 Velkomst
V/ form. f. DKK’s Sundhedsudvalg Jørgen Hindse Madsen

9.30 – 10.15 Hudlidelser og hunderacer. Har vi et problem ? 
V/ Flemming Kristensen, dyrl., Klinik for Veterinær Dermatologi.

10.15 – 11.00 Eksteriørdommerens oplevelser af hudlidelser 
V/ Ole Staunskjær, eksteriørdommer og formand for DKK’s eksteriørdommerudvalg.

11.00 – 11.30 Pause

11.30 – 12.45 Øjne, HD og AA. Status på DKK’s ”gamle” sundhedsprogrammer
V/ Jens Erik Sønderup, dyrl., medlem af DKK’s sundhedsudvalg
     Dorte Hald Nielsen, dyrl., formand for DKK’s HD-udvalg.

12.45 – 13.45 Frokost

13.45 – 14.45 Mentalbeskrivelser, status og resultater 
V/ Carsten Henriksen, medlem DKK’s mentalbeskrivelsesudvalg

14.45 – 15.30 Hudlidelser, mulighed for diagnose og registrering, oplæg til fremtidigt sundhedsprogram 
V/ Flemming Kristensen, dyrl., Klinik for Veterinær Dermatologi.

15.30 – 16.00 Pause

16.00 – 17.00 Hjertelidelser. Status på DKK’s sundhedsprogram, oplæg til fremtidige programmer for andre racer 
V/ Jørgen Koch, dyrl., Lektor KVL

17.00 Tak for i dag
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TillykkeKlubben lykønsker:

DKCH NCH DKLPCH KLBCH FP LP1 LP2 LP3 UHP
Ahali Fani’s Akali  med titlerne: DKLPCH ”Dansk Lydigheds Champion”
     KLBCH ”Dansk Klub Champion”

INTCH DKCH SCH NCH NORDCH FINCH DCHVDH NLCH CHCH KLBCH DCHKLB KBHV01 KBHV02 KLBV02 
KLBV03 KLBV04 KLBV05 DKKV04
Kinyemi Anzi A’Bhubesi med titlen:  FINCH ”Finsk Champion”

LP1 Isilwane Inja Bukeka med titlen: LP1

LP1 Isilwane Inja Chumi med titlen: LP1

LP1 Lewanika Caziba med titlen: LP1

LP1 Lewanika Cekezi med titlen: LP1

Først vil jeg rette en tak til klubben 
fordi jeg fi k anledning til at dømme 
Jeres Rhodesians i St. Merløse. 

Det var for mig en positiv oplevelse, 
dels fordi det hundemateriale jeg hav-
de for mig var af virkelig god kvalietet, 
og dels fordi man havde organiseret 
udstillingen på bedste måde. Ikke 
mindst havde man fået skaffet en su-
per ringsekretær, Tenna Jakobsen, 
kendt fra sit meget velkvalifi cerede 
arbejde som ringsekretær i Dansk 
Kennel Klub. Hun var med til at gøre 
mit arbejde med det store antal hun-
de lettere og overkommeligt. Vi har 
arbejdet sammen før, og vi har god 
kemi sammen, en ting der er uvurder-
ligt for det store abejde man har, 
navnlig med så mange tilmeldinger.

Tenna har det overblik og den rutine 
der skal til for at tingene skal glide på 
bedste måde. Tak for hende!

Det blev jo som bekendt til mange 
hunde, jeg som dommer skulle have 
fi ngrene i. Morsomt og interessant var 
det at se alle de helt nye hvalpe, der 
skulle i ilden for første gang i deres 
forhåbentlig lange liv. Rigtig mange 
fi k betegnelsen Sl (særdeles loven-
de), og det mener jeg virkelig de var. 

De havde et godt fundament som de-
res videre udvikling skal hæftes på i 
fremtiden. Men de havde også noget 
at leve op til. idet der var ganske 
mange både unghunde og voksne af 
rigtig god kvalitet. Korrekte typer og 
størrelser, med et godt bevægelses-
mønster. Heldigvis havde vi en god 
og rummelig ring at fremvise hundene 
i, en ting som bestemt ikke er en selv-
følge på visse andre udstillinger, hvor 
man ofte har kun et ”frimærke” at vise 
hunden i. Det er klart, at jeres race 
skal have plads til at strække ud, for 
kun derved får dommeren et sandt 
billede af den udstillede hund.

Jeg synes selv, at jeg gav fl ere hunde 
CK end jeg ellers er kendt for, men 
der var ikke FOR mange. De der fi k 
denne betegnelse (Certifi katkvalitet) 
kunne sagtens bære det. Det er et 
cadeau til opdrætterne, en ros fordi 
de har set rigtigt, da de besluttede sig 
for at opdrætte. Mest glad var jeg dog 
navnlig for, at der ikke blev fundet 
nogle hunde jeg måtte give Nul eller 
KIP. Temperamentet holdt på dem 
alle. Ingen sky og angstfyldte hunde 
der ikke lader sig berøre. Dette er 
uhyre vigtigt med en race hvor hun-
dene har en anselig størrelse. I den 
retning giver jeg ikke ved dørene, hel-

lere en hund med en anatomisk fejl, 
end en med uønsket temperament - 
det er uhyre svært at leve med en 
hund der ikke har nogen form for 
selvtillid. Jeg er dommer for fl ere af 
de store brugshunderacer, så jeg ved, 
at her må man som dommer være kri-
tisk, ellers kan det få uoverskuelige 
følger, ikke mindst hvis man har på-
tænkt at lade hunden ingå i avlen.

Kære udstillere, I bestod med glans 
med hensyn til type og temperament 
på Jeres hunde. Kun meget få måtte 
have en anmærkning med om typen, 
navnlig vedrørende hovedet. Andre, 
ganske få, viste sig at have været for 
tæt på madskålen. Derved mister ra-
cen sin elegance, tørhed og stram-
hed. Men det er jo selvforskyldte pla-
ger ikke at opnå toppræmiering på en 
ellers god hund, bare fordi man ikke 
har holdt igen med maden. Så bedre 
held næste gang.

Tak fordi I modtog min bedømmelse 
på en sportslig måde, måske ses vi 
en anden gang, indtil da, held og lyk-
ke med Jeres dejlige hunde.

Venlig hilsen 

Alice Christensen.

Dommerkommentar 
- vedrørende RRKs Juleudstilling St. Merløse 3 Dec 2005.
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Udstillinger i 2006:

Hvalpe født Fars navn Mors navn Opdrætter

28.11.2005

5 hanner & 2 tæver

Witches LeCremes Trick 

HD: B AA:0

Ikimba Puuma 

HD: A AA:0

Kennel Lewanika 
Helle Lauridsen
Kastedvej 37
Kasted
8200 Århus N

Tlf: 86 24 40 69 
Email:  helle@kibutata.dk

Forventet fødsel Fars navn Mors navn Opdrætter

08.01.2006 SCH SV-04 Djungelkattens 
Wasco da Persbrandt

HD: AA, AD: 0

DKCH Dashiki Mandinka

HD: AA, AD: 0

M’gongo Kennel
v/Klaus Lambæk 
Kastanievej 4 
Harridslev 
8900 Randers 

Tel.: 5663 6345 / 4020 4325
Email:  mgongo@mgongo.dk

Hvalpelisten - 1. december 2005 (fra klubbens hjemmeside)

 Dato  Sted Anmeldesesfrist Arrangør Dommer

28.01.2006 Århus 02.01.2005 RRK Birte Møller Hansen, DK
19.2.2006 Odense 14.01.2006 DKK Jesper Pedersen, DK
01.04.2006 Midtjylland 25.02.2006 RRK Freddie Klindrup, DK
02.04.2006 Hedensted 25.02.2006 DKK Kreds 5 Ann Carlstrøm , SE
07.05.2006 Hillerød 01.04.2006 DKK Hans Lehtinen, FI
26.05.2006 Stepping Oplyses senere FDA Oplyses senere (se klubbens hjemmeside) 

18.06.2006 Aalborg 13.05.2006 DKK H. Assenm.-Feyel, DE
02.07.2006 Rønne 27.05.2006 DKK Kreds 8 Trygve Heyerdahl, N
27.07.2006 Brøndby 01.04.06/10.06.06 DKK Diane Anderson, US
28.07.2006 Brøndby 01.04.06/10.06.06 DKK Mogens Sloth Hansen, DK
29.07.2006 Brøndby 01.04.06/10.06.06 DKK Donna M. Cole, CA
30.07.2006 Brøndby 01.04.06/10.06.06 DKK Roberto Vélez-Picó, PR
12-13.08.2006 RR dag Sjælland 08.07.2006 RRK Jacki Jackson, RSA
16.09.2006 Stor København 12.08.2006 RRK Oplyses senere (se klubbens hjemmeside)

17.09.2006 Ballerup 12.08.2006 DKK Ole Staunskjær, DK
05.11.2006 Herning 30.09.2006 DKK A. Ullveit-Moe, SE
Dec.  2006 St. Merløse 28.10.2006 RRK Oplyses senere (se klubbens hjemmeside) 
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KennelsidenKennelsiden
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:
Ingen arrangementer planlagt p.t. 

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

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

Regionsarrangementer - Øst:
Ingen arrangementer planlagt p.t.

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

Regionskontakt: Sonja Olsen, tlf. 43 62 60 52,
 e-mail: sot@codan.dk



Bagside-hunden:
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