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Kontingent indbetales på giro 7 36 04 44 eller 
overføres til BG-Bank kto. 1551-7360444.
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Sekretærens Klumme
Af Helle Lauridsen

Tre Ridgebacks forsvundet 
Denne vinter har været hård for tre RR ejere og deres 
venner, først forsvandt Zuko fra Kragelund nær Silkeborg 
under leg med en anden hund og kort før jul forsvandt først 
Fanyika og siden Argo fra området ved Esbjerg da de blev 
skræmt af nytårsskyderi – Fanyika blev fundet død ved en 
vej få forfærdelige dage senere, mens hverken Zuko eller 
Argo endnu er dukket op. 

Jeg vil ikke løfte moralske pegefi ngre om altid at holde sin 
hund i snor: to af hundene forsvandt fra egen eller naboens 
have og den tredje fra et ”sikkert” område fjernt fra veje og 
andre fristelser – nærmere minde om at vores hunde er 
ufatteligt hurtige og kan enten under jagt eller skræmte 
dække meget store afstande – for store til at fi nde tilbage! 

Jeg har selv været mest involveret i eftersøgningen af 
Zuko, og vi – dvs de mange der har været mere eller min-
dre involveret i eftersøgningen – har lært rigtigt meget: 
• Kom hurtigt i gang med efterlysningen,
• Kontakt Politi (og bliv ved med at holde kontakten, 

mange politifolk er store hundevenner, men det er ikke 

altid betjenten der har vagt lige har fået besked om 
hvad det drejer sig om, og trods alt ikke alle synes at 
bortløbne hunde har prioritet,  (HUSK at specielt en RR 
kan bevæge sig meget langt, så det er ikke bare den 
lokale politistation man skal rette henvendelse til – 
husk nabo politikredsene (deres adresser mv. kan ses 
på www.politi.dk)

• Falcks dyreambulancer
• Lokale internater skal adviseres 
• Dyrlæger – ikke kun i lokal området, moderne dyrlæge-

praksis samarbejder over store områder
• Hundeklubber – der fi ndes et væld af disse, bl.a. DCH/

Dansk Politihundeforening/DKK/ Jagtforeninger (de fl e-
ste af disse klubber har hjemmesider og kan den vej 
hurtigt komme ud til en bred vifte af hundevenner).

• Tryk og sæt masser af plakater op på lygtepæle, i 
Brugsen, biblioteket, kiosken, tankstationen, skoler, 
børnehaver, ældrecentre –ALLE steder folk stopper 
og ser

• Evt dør til dør uddeling af efterlysningerne – ikke alle 
ser eller reagerer på ophængte fotokopier

• Hvis muligt en artikel i lokal avisen – den læses!

Jeg har også lært at sammenholdet mellem RR folket er 
stærkt! Utroligt mange har bekymret sig for de forsvundne 
hunde og rapporteret eventuelle glimt af store brune hunde 
og nogle har brugt al fritid på timelange køre- og gåture i 
de få lyse timer i det håb at måske……

Vi stopper nu og kigger hvis der er en løs hund (ligegyldigt 
af hvilken herkomst) at vi forsøger at fange hunden, kon-
takte ejerne, rapportere den fundet – og mere end en gang 
HAR det faktisk været hunde, der har været væk fra hjem-
met i fl ere dage og som ikke ville have været bragt sam-
men med sine mennesker hvis ikke nogen havde bekymret 
sig nok til at bruge lidt tid på den. De dage er forbi, hvor 
hunde faktisk løb løse i lokalområdet, men hvor mange af 
os reagerer når vi ser en løs hund? Hvor mange af os ta-
ger ansvar? 

Hvis vi skal have myndigheder og klubber til at tage os alvor-
ligt, er det vigtigt at vi også AFLYSER vores efterlysninger, 
når hunden er fundet – alt for mange gange glemmer vi den-
ne lille ting og det er bla. hos politiet et irritations moment. 

Der har været fl ere artikler i DKKs blad Hunden om netop 
forsvundne hunde og hvor svært det er at få offi ciel hjælp 
til eftersøgningen, og hvor let hunde ”forsvinder”: løber 
bort, stjæles, køres over og i ganske få tilfælde dukker op 
som en helt anden hund længe efter. Det er os hundeejere 
der allerbedst kan forstå smerten og angsten ved ikke at 
kende sin elskede hunds skæbne, derfor bør det også 
være os der reagerer når en vi møder en ukendt ”strejfer”. 
Og tager konfrontationen med myndigheder, der mener at 
man bare skal lade dem løbe for ”de fi nder jo hjem igen”. 
Alle hunde skal være chippede eller tatoverede, og det 
burde derfor være en smal sag at fi nde deres rette ejere. 

Måske skulle vi slå til lyd for at DKK opretter et forum på 
deres hjemmeside hvor vi kan efterlyse hunde.
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REFERAT
Tilstede: Nada Nikolic, Tina Thomsen, Poul H. Jensen og 
Erik Kristensen
Afbud fra Helle Lauridsen

Pkt. 1 – godkendelse af referat fra mødet 021106 – IAB

Pkt. 2 – Ind- og udgående post

• Brev fra DKK, hvor man ønskede en decideret anbefa-
ling af Erling Kjær Pedersen som dommer – Helle sva-
rer  - men kort

• Reglerne omkring indstilling af nye dommere ved DKK 
er meget fi rkantede. Bestyrelsen forsøger igen om 
man kan tale dem til fornuft, når nu klubben har en eg-
net kandidat – Nada følger op

• Poul oplyste, at han har udsendt ca. 100 rykkerbreve til 
medlemmer af klubben, der ikke har betalt kontingent

• Orientering fra DKK om regulering af takster for kørsel 
mv. til dommere og ringpersonale. (Der er sket en lille 
stigning)

• DKK efterlyste emner fra specialklubberne til at blive 
autoriserede mentalbeskrivere – bestyrelsen enige om, 
at vi skal forsøge at få nogle uddannet på begge sider 
af Storebælt. En håndfuld navne foreslået – Nada ta-
ger kontakt og laver den endelige indstilling.

• DKK udstillinger 2007 – datoer og tider modtaget.

• Der var tilgået DKK dommere et brev fra DKK om dom-
mernes ansvar i forbindelse med hundenes sundhed – 
en liste med racer og lidelser vedlagt – dejligt at RR 
ikke var på listen.

• Der var kommet nogle få ændringer i DKK’s udstillings-
reglement

• Nada havde modtaget en mail fra et ”ikke medlem, 
”der havde købet en RR, hvor der efterfølgende var 
konstateret Sinus – nu var der bla. opstået en tvist om 
prisen.

Pkt. 3 – generalforsamling
Der var hverken indkommet forslag til nye kandidater til 
bestyrelsen, eller forslag i øvrigt. Ellers var det formelle på 
plads, ligesom der forelå en aftale med Haslev Bibliotek 
om lån af lokaler.

Kontingentet fastholdes – regnskabet færdigt og ude ved 
revisorerne.

Dagen starter kl. 0930 hos Nada, hvor klubben med hjælp 
fra venlige sponsorer serverer morgen kaffe. Samtidig af-
vikles der lurecoursing, lydigheds træning og sportræning. 
Efter dette generalforsamling i de lånte lokaler, hvor der 
serveres frokost – betaling kr. 50 pr. deltager – klubben 
dækker resten

Pkt. 4 – Blad 1 / 2006
Småt med indkomne artikler mv. på nuværende tidspunkt 
– men beretninger mv. kommer  til at fylde, så mon ikke 
pladsen bliver fyldt ud.

Nye tiltag i bladet – velkommen til nye medlemmer – an-
noncepriserne reguleres så der bliver forskel på medlem-
mernes egne og kommercielle annoncer.

Pkt. 5 – Regnskab
Poul forelagde klubbens årsregnskab – det udviste et gan-
ske fornuftigt resultat

Pkt. 6 – Rapport fra udvalg

Udstillingsudvalget:
Udstillingen den 010406 bliver i Børkop Hallen.

Nada havde besigtiget lokaliteterne ved Lyngby Land-
brugsskole  som var i tankerne til årets RR-dag – de var 
ikke noget at skrive hjem om – alternativer drøftet.

Dommere til efteråret – et par stykker fra nærområdet blev 
drøftet – Poul og Nada retter henvendelse til disse for at 
fi nde dommer til efterårs og juleudstillingen.

Blad- PR udvalg:
Ingen bemærkninger til den på sidste møde fremlagte PR 
folder (dobbelt A4 med fakta oplysninger om RR – kan 
bruges som reklame på udstillinger og skuer)

Erik fremlagde udkast til nyt indstik til stambøger – IAB

Brugshundeudvalget: 
Der har i efteråret været nogen debat omkring LP-prøver 
mv. i udvalget. Enighed i bestyrelsen om at Brugshunde-
udvalget får grønt lys til at lave 2 LP- arrangementer for 
RR og andre racer (1 øst og 1 vest for Storebælt)  Besty-
relsen vil dog have et budget og navne på de der er an-
svarlige for arrangementerne – herefter stiller klubben en 

Bestyrelsesmøde i RRK torsdag d. 160206 kl. 17.00
på Hotel Scandic, Odense
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Ændringer i bestyrelsen:
Tina Thomsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen 
med øjeblikkelig virkning pga. stort arbejdspres – Ca-
milla Kjærulff træder ind på Tinas plads.

underskudsgaranti på i alt kr. 3.000. LP mv. i forbindelse 
med RR dagen fastholdes.

Avls- og sundhedsudvalget:
Der var kommet HD-resultater fra DKK – 4 testede hunde 
2 med A og 2 med B – albuer 3 x 0 og 1 x 1. 2 x OCD fri.

Pkt. 7 – Hjemmeside
Der skal laves en ny side, idet Helle ikke længere har de 
programmer hun brugte tidligere – samtidig blev layoutet 
igen drøftet – bestyrelsen sondere terrænet for alternati-
ver.

Pkt. 8 – Forslag til ny klubtitel.
Poul fremlagde et forslag til en ny klubtittel der kan tildeles 
en forældre hund der har avlet afkom der har opnået CH 
titler – titlen kendes fra bla. den svenske og amerikanske 
RR klub – efter fi npudsning af forslaget,  indføres denne 
nye titel i klubregi.

Der var, for desværre alt for lang tid siden, indkommet et 
forslag fra bla. Lene Tornkjær om både spor og brugshun-
de CH.  Bestyrelsen  blev enige om at vi forsøger os med 
et klub sporhunde CH, med udgangspunkt i Lenes forslag 
– dog vil bestyrelsen gerne have det lavet lidt bredere. 
Erik følger op.

Pkt. 9 – forsikring og benzinkort med 
medlemsrabat
Nada havde i anden specialklub set, at man havde fået la-
vet rabataftale for medlemmerne – der dels gav medlem-
merne en rabat – men også klubben nød godt af dette – 
Nada undersøger nærmere.

Pkt. 10 – evt. 
IAB

Erik Kristensen,
Referent

Nada Nicolic Poul Jensen Tina Thomsen

Apropos bortløbne hunde ...
... I den lidt mere avancerede afdeling er der så 
dukket denne lille gadget op: en hunde GPS som 
sender hundens koordinater til mobiltelefonen. 

Den koster den beskedne sum af $349 på 
Amazon.com
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Opfordring
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle, der besøger vores ud-
stillinger – enten som udstillere eller ”bare” som tilskuere 
– til at købe vores programmer. På den måde er I med til 
at støtte klubben. Ved sidste udstilling i Randers var der 
trykt 35 programmer (lidt optimistisk da der var 35 tilmeld-
te hunde) MEN der blev kun solgt 14 stk. 

Men hvad siger du som udstiller/gæst? Er det fordi pro-
grammet har for lidt informationer, at det er for dyrt, at du 
kender alle hundene i forvejen, eller hvad ??? 

Redaktøren modtager gerne indspark vedrørende katalo-
ger på e-mail: erik@izinja.dk

Rhodesian Ridgeback klubben 
byder velkommen til følgende nye 
medlemmer
Under denne rubrik vil klubben gerne gøre det endnu 
mere velkomment at blive medlem af klubben – og så har 
alle andre også en mulighed for at se om deres benarbej-
de har båret frugt.

Derfor indføres denne rubrik som en fast bestanddel af 
bladet frem over.

I perioden 010106 og frem til dato vil vi gerne byde vel-
kommen til følgende nye medlemmer:

Søren Larsen, Horsens
Gitte Jensen, Broby
Jesper Ågren, Børkop
Lotte Nilsson, Sønderborg
Margit Hansen, Rudkøbing
Sanni Jeppesen, Otterup
Zitta Ø. Nielsen, Ringsted 
Maibritt Back, Viborg 
Christian Sehested Juul, Ørbæk 
Rikke Rasmussen, Randers 
Francy Mietkiewicz, Lyngby 
Dorte Qvist, Viby Sj. 

Velkommen!
Bestyrelsen  håber at I vil gøre brug af klubben og støtte 
op om dens aktiviteter.

Som tidligere annonceret afholdes Generalforsamling

 lørdag den 22. april 2006 kl. 13.00 

på: Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev   

(Indgang via Rådhusstien, til højre for hovedindgangen.)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af referent.
3.  Valg af 2 stemmetællere.
4.  Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godken-

delse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge).’
6.  Fastsættelse af kontingent.
7.  Behandling af indkomne forslag.
8.  Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
9.  Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsup-

pleant.
10. Eventuelt.

Da der kun er to kandidater til de to ledige bestyrelses-
poster, bliver Helle Lauridsen og Poul Jensen genvalgt.

Camilla Kjærulf har indtaget Tina Thomsens plads i be-
styrelsen og sidder hendes periode ud. Derfor træder 
Tina ind som 1. suppleant uden modkandidater.
Og sluttelig er der en kandidat til hvalpeanviserposten:
Kirsten Hansen.

Som noget nyt starter selve dagen kl. 0930 hos Nada 
Nikolic, Øllemosevej 11, Simmendrup, 4690 Haslev, hvor 
der vil blive serveret morgenmad mv. Samtidig vil der 
være mulighed for nogle hundeaktiviteter - lurecoursing, 
lydighed for sjov, spor mv. 

Kl. 1300 er der så generalforsamling på Haslev Biblio -
tek, hvor der serveres en let frokost. Pris for dette arran -
gement incl. morgenmad og frokost: kr. 50,00 pr. person. 
Tilmelding til Nada inden lørdag den 15. april 2006. 
Pengene indbetales til klubbens kasserer mærket ”GF”.

Klubbens love, etiske regler samt regler for hvalpeanvis-
ningen fi ndes på klubbens hjemmeside, men eksemplarer 
af disse, vil også være til stede på GF.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling 2006



Ridgebacken Blad 1 - Marts 2006

 7

Dødsfald

Det er med sorg at vi har modtaget meddelelse om, 
at vor dommer på Ridgebackdagen 2004 på Juelsberg 
i Nyborg, Mrs. Gertie van Gellicum er død i sit hjem i 
Holland 23. januar 2005 i en alder af 80 år.

Gertie van Gellicum var i mange år opdrætter af 
Ridge backs i Sydafrika under kennelnavnet 
Juskeiriver.

De senere år boede hun i sit fødeland Holland om -
givet af Whippets, en race hun skiftede til, da alder-
dom tvang hende til at opgive de kraftfulde Ridge-
backs.

Gertie van Gellicums bortgang er et stort tab for 
hundeverdenen.

p.b.v.
Poul H. Jensen Mrs. Gertie van Gellicum

Genopstilling - Helle Lauridsen
Jeg faldt for RR racen allerede da familiens allerførste 
hund skulle vælges i 1969, men min mor vetoede ideen da 
racen var for stor og hun var bange for at den lange hale 
ville logre kaffekopperne af bordet, men drømmen overle-
vede og det var derfor helt naturligt at det skulle være 
en RR da vi i 1991 skulle have hund. 

Det blev Niki, og hun blev smuglet de 2000 km fra Zim-
babwe til vores landsby i Zambia. Desværre døde hun af 
en maveinfektion i en meget ung alder, men ikke før hele 
familien var komplet hooked på racen, hvilket nok er me-
get heldigt da en stor del af vores fritid går med RRerne: 

Det er blevet til 4 kuld i de forløbne år siden det første i 
1998, mange timer på træningspladsen, i skoven med en

sporline i hånden og da også en hel del i udstillingshaller 
rundt om i landet. 

Jeg har været i bestyrelsen næsten uafbrudt siden 1997. 
Et af de vigtigste tiltag i klubben i de næsten ti år har væ-
ret indførslen af etiske regler: nu bliver alle hvalpe opdræt-
tet af RRK medlemmer opfostret i huset og ikke i garage 
eller stald, HD er næsten uhørt nu og det på trods af at 
procentmæssigt fl ere hunde bliver fotograferet og den ge-
netiske base er blevet bredere både p.gr.a. relativt mange 
importer men også fordi mange opdrætttere nu rutine-
mæssigt rejser meget langt for at fi nde en god hanhund.

Mange hilsener
Helle

Genopstilling - Poul H. Jensen
Min anden periode i bestyrelsen udløber i forbindelse med 
dette års generalforsamling. 

Det har været et stort arbejde med indførsel af åben point-
givning til årets titler og deraf følgende registrering af alle 
resultater og point. 

Jeg har stået for udfærdigelse af diplomer til årets hunde 
og klubbens champions, for tilvejebringelse af pokaler til 
især ridgebackdagen og for indførelse af sponsorering af 
disse. 

Jeg står for medlemsregistreringen for registrering af beta-
linger til vore udstillinger og for hele klubbens regnskab, 

som jeg overtog midt i min første periode. 

Det er til tider lidt slidsomt og mit liv i øvrigt griber somme-
tider forstyrrende ind, men jeg synes stadig klubarbejdet 
er spændende og interessant og føler, at jeg fortsat kan til-
føre klubben en indsats af værdi. Derfor har jeg besluttet 
at genopstille ved det kommende valg af bestyrelsesmed-
lemmer.

Jeg håber og tror på medlemmernes fortsatte tillid og støtte.

Mvh
Poul H. Jensen
Kasserer, Medlem af udstillingsudvalget
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ÅRSBERETNING
Ved GF i april var der udskiftning på 2 
ud af 5 pladser i bestyrelsen. Dette 
for at give mere tid til familien i en 
travl hverdag. Mange medlemmer er 
nok ikke klar over hvor meget tid der 
bruges på bestyrelsesarbejde, ud-
valgsposter osv. Så man kan let løbe 
sur i dette frivillige og til tiders utak-
nemmelige arbejde. Tak til Marianne 
Grønn Prior og Camilla Kjærulff for 
deres store arbejde og engagement. 
Når så stor en udskiftning sker, tager 
det altid noget tid at få fordelt arbejds-
opgaverne i bestyrelsen i tiden deref-
ter, både efter evner og i særdeles-
hed efter lyst. Syntes vi er kommet 
langt i det år der er gået.

I starten af året fi k klubben, via Avls- 
og Sundshedsudvalget, en henven-
delse fra Nicolette Hilbertz fra Sveri-
ge. Hun havde startet et forsk nings-
 projekt omkring Dermoid Sinus ved 
universitet i Uppsala, og håbede på 
vores støtte.

For at kortlægge om DS skulle være 
genetisk, bad Nicolette om blodprø-
ver fra så mange ridgebaks som mu-
ligt. Bestyrelsen valgte at støtte op 
om projektet, ved at yde et økono-
misk tilskud på 80-100 kr., som var 
halvdelen af det gebyr, som dyrlæger-
ne skulle have for at tage blodprøver-
ne. Vi havde en fi n kontakt til de dyr-
læger som hjalp os, og de nedsatte 
også deres honorar, da de hørte om 
projektet. Vi fi k i alt 26 ridgebacks til 
at deltage. Man kan selvfølgelig dis-
kutere, hvorfor fl ere ikke fandt det vig-
tigt at deltage, men alt i alt var vi nu 
alligevel tilfredse – og det var Nicolet-
te også. Tak skal lyde til dem som 
mødte op!.

Avls- og Sundhedsudvalget afholdte 
også 1 Unghunde mentalbeskrivelse, 
men kun på Sjælland, da der ikke var 
nok unghunde til afholdelse i Jylland.  
På Sjælland kunne vi heller ikke stille 
med nok ridgebacks, så andre racer 
var også inviteret. Det var faktisk gan-
ske interessant at se andre racer bli-
ve beskrevet. I alt 7 ridgebacks del-
tog, hvoraf 1 fi k afbrudt sin beskriv-
else. Grunden var en for stor utryg-
hed til at kunne fortsætte efter et af 
momenterne. Vi fi k desuden kørt alle 
test ind i en database for bedre at 
kunne se resultaterne, og det var 

glædeligt at der ikke var meget store 
afvigelser i forhold til ønskeprofi len og 
ingen alarmerende tendenser. 

Årets højdepunkt var som altid RR-
dagen. Denne gang i det Jyske, på 
Lind skole lige uden for Herning. Suc-
cesen fra året tidligere, hvor vi første 
gang introducerede arrangementet 
over en hel week-end, blev gentaget. 
Dem der havde lyst kunne, for en me-
get billig pris, overnatte i klasseloka-
ler, hvilket en del også gjorde. Om 
lørdagen var Linda Costa fra 
Zimbabwe/Australien inviteret som 
dommer. Der var mange hunde til-
meldt, både i offi cielle og uoffi cielle 
klasser, og desuden udstillere for fl e-
re Europæiske lande. Ingen tvivl om 
at vores udenlandske dommere, som 
vi tit inviterer på denne specielle dag, 
trækker mange udlændinge. Efterføl-
gende var der nogle kritiske røster 
om hendes måde at dømme på, ek-
sempelvis fi k alle 16 åbenklasse tæ-
ver CK, hvilket vi ikke har set før. 
Desuden var fl ere uenige i hendes 
kommentarer vedrørende pasgang.

Henrik og drengene sørgede igen for 
frokost og middag, og middagen var 
som sædvanligt spændende og utra-
ditionel med grillede retter og lækre 
sa later, så der var noget for enhver 
smag.

Søndagen bød på LP prøver og lure-
coursing, og det var dejligt at se at så 
mange havde valgt at blive begge 
dage. Det skaber nu en rigtig god 
stemning. Søndag morgen havde de 
lokale kræfter (=Erik Kristensen) sør-
get for den mest sublime morgen-
mad. Der var ALT hvad hjertet kunne 
begære. Selv ikke de fi neste hoteller 
ville kunne gøre kunsten efter. Stor 
tak til de lokale for et dejligt arrange-
ment. Ved det er hårdt, og man op til 
og lige efter tænker ”aldrig igen”, men 
håber ikke I er blevet så afskrækket, 
at I ikke vil tage en tørn mere i 2008.

Udstillingsudvalget har afholdt 4 ud-
stillinger, med i alt 200 hunde, og et 
gennemsnit på 50. I 2004 var der 46 i 
gennemsnit og 2003 var det på 39, så 
en klar stigning der fortsætter. Vi ser 
også fl ere nye hunde/ejere end vi har 
set længe også kva det store impor-
tantal. I forbindelse med udstillinger-
ne, har det også været afholdt Lydig-
hedsprøver. I alt 22 hund med et 

gennemsnit på 5,5. Ved prøven i År-
hus i oktober, fi k Lene Tornkjær og 
Kali de sidste point til endnu en LP3 
titel og blev dermed Ny DKLPCH. 
Dette var den anden ridgeback i Dan-
mark, som fi k denne titel. Tillykke til 
de stolte ejere Lene og Nicolai.

På grund af de mange tilmeldinger til 
vores udstillinger, har det ikke altid 
været helt let at få  Lydighedsprøver-
ne afholdt inden udstillingerne kunne 
gå i gang. Disse prøver har jo været 
afholdt indendørs, og har også kræ-
vet en hensynstagen fra de mange 
udstillere mht. for meget larm. Forhå-
bentlig kan vi i fremtiden, fi nde en 
løsning, som alle kan blive glade for. 

Brugshundeudvalget fi k ny anker-
mand, og som Erik selv siger, så tog 
det noget tid at sætte sig ind i tingene 
når man er helt ny. Der har været et 
ønske, om at skrue en smule ned for 
ambitionsniveauet, men mere være 
igangsættere og sparringspartnere, 
og ikke begynde en egentlig uddan-
nelse af egne instruktører. Lurecour-
sing har været et hit i det Jyske og 
mange nye medlemmer har deltaget. 
På Sjælland har dette ikke været til-
fældet pga. en defekt maskine.

Dette må priorteres i 2006. Desuden 
barsler Udvalget og Bestyrelsen sta-
digvæk med en ny brugshunde klubti-
tel, og håber den er på plads snart.  

PR og Bladudvalget har fundet en 
god rytme. Bladene er nået ud til ti-
den, og der arbejdes på indholdet. 
Dog savnes der respons fra medlem-
merne. Vi prøvede at få et temanum-
mer ud omkring allergi, men enten 
har vi ingen problemer overhovedet 
(hvilket ikke er rigtigt) eller også hav-
de ingen tid eller lyst til at skrive. Det 
er altså trist!. Lena Carlsson har væ-
ret en ørn til layoutet, og har også 
indimellem skulle arbejde med meget 
korte deadlines, hvilket har været en 
stor udfordring – og frustration. Tak 
skal lyde fra os, Lena.

Der arbejdes også med en light udga-
ve af ”Skal det være en ridgeback” og 
en opdateret folder til indlæggelse i 
stambøgerne fra DKK.   

Der har i 2005 kun været 5 kuld, med 
45 hvalpe mod 8 kuld med 67 hvalpe 
i 2004. Dog er importerne steget vold-
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somt. 22 i 2005 mod 7 i 2004. Des-
værre har vi også set en meget uhel-
dig tendens i forhold til hvalpe uden 
stambog. Disse annonceres fl ittigt i 
”Den blå avis” og er blevet specielt 
populært i hestekredse. Et af kuldene 
var dog på en tæve solgt med ridge-
fejl af et af vores medlemmer. Endnu 
en god grund til at holde godt hånd i 
hanke med sine hvalpekøbere.

Bestyrelsen har derfor løbende ind-
rykket annoncer i ”Den blå avis”, for 
at gøre opmærksom på klubbens ek-
sistens og for at advare om købe 
hvalp fra disse personer. Desværre er 
dette fænomen nok kommet for at bli-
ve, vi har blot været forskånet for 
hvad andre racer har måtte kæmpe 
imod længe.

Lige før årsskiftet overlod Margit Sand 
Nielsen Hvalpeanvisningen til Kirsten 
Hansen, som jo har haft pos ten i fl ere 
perioder før. Dette fordi Margit selv 
ville lave et kuld hvalpe. Dog bibe-
holdte Margit posten som Omplace-
ringskoordinator, et job som hun er 
rigtig dygtig til. Flere af hundene har 
Margit selv taget ind midlertidig,  hvis 
det har været nødvendigt. I 2005 blev 
der omplaceret 5 hunde, alle med for-
skellige årsager, så som allergi i fami-
lien, skilsmisse, problemer med små-
børn i familien osv. Tak til Margit og 
Kirsten for jeres store arbejde.

I 2005 blev 21 Ridgebacks HD foto-
graferet – af dem var 18! HD status A, 
2 B og kun en enkelt C. 19 blev AA 
fotograferet – kun 1 havde 1= albue 
dysplasi.

Det er en utrolig fl ot statistik og taler 
mere end noget andet om den ind-
sats både danske og udenlandske 
opdrættere gør for at holde vores 
race sund og velfungerende.

Desværre blev 2005 også året hvor 3 
ridgebacks forsvandt fra deres ejere. 
Den ene blev dog fundet et par dage 
efter, men desværre død ved påkør-
sel. De 2 andre er endnu ikke fundet, 
og håbet er lille for det er fl ere måne-
der siden nu. Der har været en god vil-
je fra medlemmer om at hjælpe med 
eftersøgning mm. Det er utrolig vigtigt 
at sætte i gang med det samme, før 
de kommer for langt væk. Lad os håbe 
at DKK vil arbejde videre med et pro-
jektet om at få sat noget ind i hundens 

chip, så den vil kunne spores ved 
hjælp af satelit. Smerten ved at miste 
sin hund på denne måde er ubærelig.

Regnskabet for 2005 fi k et positivt re-
sultat og balancen er steget en smule.

Udstillingsaktiviteterne, som efter 
kontingentindtægterne, er klubbens 
største indtægtskilde, gav et pænt 
overskud, hvorimod lydighedsprøver-
ne i den nuværende form har vist sig 
ikke at kunne bære de påløbne om-
kostninger .

Der har været et stigende salg af va-
rer fra Boden og investeringen i de 
nye fl eecejakker og T-shirts ser ud til 
at give et pænt afkast.

Den kontante - og bankbeholdningen 
er noget lavere end ved udgangen af 
2004, men det skyldes den store in-
vestering i  det nye klubtøj. Dette af-
spejles tydeligt i en fordobling i værdi-
en af beholdningen af RR-varer.

Alt i alt har klubben en sund økonomi, 
som bestyrelsen søger at fastholde 
og om muligt forbedre i det kommen-
de regnskabsår. 

Medlemstallet er på 200 og har ligget 
i det leje i fl ere år.

Sidst men ikke mindst, vil vi ønske 
alle jer tillykke med som gjort det godt 
i udstillingsringen eller på trænings-
pladsen. I er nogle fl otte ambassadø-
rer for vores race.

Tak skal der lyde til alle jer som støtter 
op om arrangementerne, som hjælper 
i udvalgene eller blot giver en hjælpen-
de hånd når der er brug for det. Det 
kan ikke siges ofte nok:  Klubben kan 
kun eksistere ved hjælp af en masse 
frivillige medlemmer, ikke blot ved 5 
bestyrelsesmedlemmer.

Med venilg hilsen
Bestyrelsen
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Ridgebackens BrugsNews
I denne udgave har Lene og Kali givet ordet til Jette og 
Caziba, som har nogle super aktiveringstips til din Ridge-
back. Tro mig, din Ridgeback vil elske dig for at du vil 
mentalaktivere den. 

Ridgebacks er jo intelligente hunde og fortjener at få stillet 
forskellige ”hjerneopgaver” i løbet af en dag. Selv ikke nok 
så meget motion kan erstatte brugen af næsen og indersi-
den af hovedet.

Ikke så mærkeligt hvis en times sædvanlig spadseretur og 
lidt haveluftning dagligt kan udløse problemadfærd hos 
hunden – oven i købet får den måske BARE serveret sin 
mad uden at skulle røre så meget som et knurhår for det, 
den keder sig simpelthen! Øv! siger den bare.

Læg mærke til hvordan din hund reagerer på øvelserne og 
gå endelig ikke for hurtig frem. 

Meningen er jo at hunden skal nå at tænke lidt over, hvad 
det er du forlanger.

Flasken

Højst sandsynligt kender du allerede den med at give fo-
der i f.eks. en colafl aske i stedet for en skål, jeg har dog 
taget øvelsen med alligevel, hvis der skulle være nogen 
som endnu ikke har smidt madskålen langt væk ;O) 
Hunden bruger langt mere tid på sin mad, hvis den skal ud 
af en fl aske og tid har vapserne jo nok af. Hos os gemmer 
vi fl asken, så skal Caziba bruge næsen for at fi nde den 
først – og næsearbejde er noget af det bedste vi kan be-
skæftige vores hunde med. Alternativ til fl asken er et Fun-
Bone, et gummi ben til at putte maden i. Det bløde gummi-
ben larmer ikke så meget på et trægulv (fås bla. hos 
dyrlæger) Start med at komme lidt at hundens mad i fl a-
sken og lad den selv fi nde ud af at få det ud, hold øje med 
at hunden ikke tygger i fl asken. En anden måde at give 
mad på er at sprede det i haven eller gemme det i stuen 
og så lade hunden om at fi nde det. 

Strømpen

Lidt som fl asken, man udskifter fl asken med en strømpe 
med løs åbning (en termo-, skisok eller lign.) nu er det me-
ningen at hunden skal fi ske godbidder/maden ud af strøm-
pen – du kan vælge om det er ok den tager i tåen og hæl-
der maden ud eller om den SKAL fi ske maden op ved at 
stikke snuden ned i strømpen. Alternativt kan du putte en 
ting ned oven i maden som hunden skal fjerne før den kan 
få maden – f.eks. en godbidsbold eller lign. Bliv hos hun-
den i starten, så den ikke splitter sokken ad men er forsig-
tig. HUSK brug ikke ord som nej eller fy mm. brug i stedet 
”lige så forsigtig” eller hvad du bruger af den slags hjælpe-
ord - og masser af ros/belønning når hunden gør det rigti-
ge – det skal være sjovt!!

Håndklædet

Har man en RR gælder det om at have et godt lager af 
gamle håndklæder (bed evt. vennerne om ikke at smide 
nogen ud ;O)) – det har været noget af en udfordring at få 
Caziba til ikke at fl å håndklædet op ved at stå på det og 
bare hive til med tænderne – hun er dog blevet rigtig ferm 
til at nusle og ryste det op. Jeg bruger små papæsker eller 
toiletrullerør bukket ind i enderne (ellers knuser hun sit tør-
foder), æsken rulles ind i håndklædet og der slås en knu-
de (lange håndklæder holder længere end korte): 
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TRIN 1: Start med at rulle æsken løst ind i håndklædet, 
bliv hos hunden og hjælp med at øvelsen gøres beher-
sket, men lad hunden selv fi nde ud af at fi ske æsken ud. 

TRIN 2: Når hunden kan trin 1, rulles æsken nu stramt ind 
i håndklædet. 

TRIN 3: Når hunden kan trin 2, slås en løs knude på hånd-
klædet og senere kan du stramme knuden. 

Flere øvelser og dejlige foto kan ses på 
www.123hjemmeside.dk/caziba

Go’ fornøjelse til Alle 

Fra Kali og Lene 
– som har været alle de fantastiske øvelser 
igennem. 

Og en stor tak til Jette og Caziba for initiativet til de super 
gode aktiveringstips og foto.

LP i RRK ligger stille i øjeblikket, da brugsudvaglet venter 
på bestyrelsens beslutning om LP skal fortsætte og hvor-
dan i 2006. 

Resultater opnået fra d. 1/1-05  - 31/12-05

Årets brugshunde:

1. pladsen 
DKCH NuCH KLBCH DKLPCH FP UHP
LP1 LP2 LP3 BPB Ahali Fani’s Akali  (Kali)
Ejer: Lene Tornkjær og Nicolai Frederiksen
Med resultat i LP3 271,5/280 = 97 point

2. pladsen
LP1 Lewanika Chekesi (Kesi)
Ejer: Helle Højmark
Med resultat i LP1 169,5/180 = 94 point

3. pladsen
LP1 Lewanika Caziba (Caziba)
Ejer: Jette Fuglsang
Med resultat i LP1 150/180 = 83 point

4. pladsen
UHP Kuzonga’s Bayana J’Adore (Sjalle)
Ejer: Jo-Ann Nielsen
Med resultat i LP1 142/180 = 79 point

Årets LP1:

1. pladsen
LP1 Lewanika Chekesi (Kesi)
Med resultat i LP1 169,5/180 = 94 point

2. pladsen
UHP Kuzonga’s Bayana J’Adore (Sjalle)
Med resultat i LP1 142/180 = 79 point

Årets LP2:

1. pladsen
LP1 Lewanika Caziba (Caziba)
Med resultat i LP2 179/220 = 81 point

Årets LP3:

1. pladsen
DKCH NuCH KLBCH DKLPCH FP UHP
LP1 LP2 LP3 BPB Ahali Fani’s Akali  (Kali)
Med resultat i Lp3 271,5/280 = 97 point

Stort Tillykke til  ”Årets brugshunde og 
Årets LP-hunde” 2005

Held og Lykke til Alle med træning og prøver i 2006!
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AgilityHjørnet
Af Lena Carlsson

Her kan I fi nde nogle tips og tricks, som måske kan lette je-
res 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

Vedbæk Hundeklub er startet op igen, og det er vist til stor 
glæde for både hunde og hundeejere. Mix-holdet fra efter-
året er (desværre) nedlagt, så nu går vi på et rent agility-
hold for let øvede.

Slalom
Da jeg startede med agility for mange år siden, lærte jeg 
at bruge guffer til at lokke min hund ind mellem slalompin-
dene. Slalomøvelsen har altid virket totalt uoverskuelige i 
mine øjne, og selv med gufferne gik det ikke så godt. Min 
hund fi k aldrig rigtig fornemmelsen af hvad det gik ud på. 
Hun var bare fi kseret på guffen og så blev hjernen sat på 
autopilot og så gik hun bare efter min hånd. Men der er 
kommet andre metoder til siden den gang. Nu bruger man 
tid på at hunden nærmest selv skal fi nde ud af det. 

Ok - det lyder stadig uoverskueligt. Så glad blev jeg, da 
det lyder, at vi i starten kun skal øve med 2 pinde. 

Det er starten der er vigtig at slå fast. Og din hund skal 
lære altid at starte på højreside og gå mod venstre ind 
mellem de to første pinde ... lige meget om du står på høj-
re eller venstre side af slalom pindene.

Vi startede så med at stå på højre side af pindene med 
hunden på venstre side - dvs. hunden står mellem pinde-
ne og dig. Prøv så med kropssprog at lede din hund ind 
mellem de to pinde. Gå gerne helt hen til pind nr. 2, så 
hunden ikke kan ”snyde”. Når din hund er gået halvejs ind 
mellem pindene, så ros den: ”Dygtig!” Man må gerne bru-
ge godbidder, men det er ikke godt, hvis din hund er me-
get fokuseret på dem. Så prøv en gang uden!

Lektien til næste gang var, at øve 5 min. derhjemme hver 
dag ... hvilket dog kan være temmelig svært, når man ikke 
engang kan få banket pindene ned i den frosne jord!

Næste gang der var undervisning blev der stillet 2 slalom-
baner op - én med 6 pinde og én med 12 pinde. De fl este 
havde fået øvet lidt derhjemme, og mange af hundene 
havde prøvet øvelsen sæsonen før. Der var kun to hunde 
på holdet, der ikke rigtig kunne fi nde ud af det. Selv banen 
med 12 pinde gik rimelig godt for de fl este. Så trænings-
metoden var faktisk ikke så ringe endda.

Når man fornemmer at hunden har forstået det, så skal 
man skifte side, så man står på venstre side af pindene og 
så skal hunden stadig gå ind fra højre. Stå i begyndelsen 
tæt på første pind og så brug kropssprog for at guide hun-
den - og husk at rose. 

Og så fi k vi også lige slået fast, for syvende gang, at man 
ikke må sige ”nej” til agility. Man skal ignorere når hunden 
laver fejl - Aldrig sige ”nej”, hvilket er hamrende svært, når 
man i mange år har trænet bl.a. ja/nej metoden. Pyha!

Man kan også sætte ord på, når hunden har fundet fi du-
sen, f.eks. ”zig” for den ene vej og ”zag” for den anden, el-
ler ”sla” og ”lom” eller ”ind” og ”ud”, eller noget helt fjerde.

Men som med det meste, kan der ikke siges andet end, at 
”Øvelse gør mester”! Så det er bare med at komme i gang 
der hjemme og se at få banket pindene ned, når nu de har 
lovet plusgrader de kommende dage.☺

Zibu øver slalom
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Fællesrepræsentationen for Drivende og Apporterende Jagthunde 

afholder Certifi katudstilling
Torsdag den 25. maj 2006, Trekløverhallen, Stepping v/Christiansfeld

Dommere: 
Svend Løvenkjær, Danmark:  Alle terrierracer, Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Søren Wesseltoft, Danmark:  Alle bassetvarianter
Poul Ørnemark, Danmark:  Rhodesian Ridgeback, alle Støverklubbens racer, Gravhunde ruhåret, 
 KJS-racer i gruppe 6 og 7 
Jens Martin Hansen, Danmark:  Gravhunde, langhåret og korthåret
Kim Bay, Danmark:  Cocker Spaniels, Amerikansk Cocker Spaniel
Randi Hjorthøj, Danmark:  Øvrige Spaniels, Kooikerhondje, øvrige racer i gruppe 8

Praktiske oplysninger:
Anmeldelsesfristen udløber den 17. april 2006, hvor beløbet skal være betalt på check eller postanvisning og tilmelding 
sendt til: Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfl øjen, 4660 St. Heddinge – tlf.: 74 87 10 36 (mellem 18.00 og 
19.30). Der kan tilmeldes i alle klasser incl. babyklasse. Gebyr følger DKKs regler. Tilmelding til Barn og Hund på dagen.
Brug DKK’s eller specialklubbens tilmeldingsblanket eller hent tilmeldingsblanket på www.fda-jagthunde.dk
Udstillingen foregår udendørs.

Agility - Spring
af Dorthe Kristensen

Generelt synes jeg at springene for store hunde er alt for 
høje og af samme grund er vi holdt op med at gå til agility. 

Heyde fi k problemer med benene fordi han ikke kunne kla-
re de høje spring. Heldigvis var han klog nok til selv at 
sige fra - han nægtede simpelthen at være med og gik i 
stedet for demonstrativt ind og pissede på slalomen. Vi 
trænede i et stykke tid på lille/mellem spring, men interes-
sen forsvandt efterhånden fordi vi ikke kunne være med til 
konkurrencerne hvor kravene til de høje spring blev fast-
holdt. Konkurrencerne var en stor del af sammenholdet i 
klubben. I dag har han det fi nt med benene igen og han 
virker heldigvis ikke som om han har taget skade.

Jeg hørte på at tidspunkt at der var opfundet noget man 
kaldte Soft agility. Her var springene lavere, tunnelen stør-
re, balancen bredere osv. Det tror jeg er den helt rigtige 
vej at gå med store hunde som ikke har border collienes 
lethed. Dog tvivler jeg på at jeg fi nder sådan et sted her 
ude i det vestjyske, thihi.

Læs mere om soft agility på Dyrenes Beskyttelses hjem-
meside, www.dyrenes-beskyttelse.dk og vælg i venstre 
menu Hunde, Opdragelse og træning, Soft agility ...

... eller brug dette link: 
http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/docs/agility
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Norsk  RR-spesial 2006!
Lørdag 3.juni:  Valpeutstilling og mønstring.
Mulige arrangementsbidrag for barn og voksne v/distriktskontaktene

Søndag 4.juni:  Eksteriørutstilling  (evt. ”Barn og hund” påmeldes på stedet)

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

Valpedommer og mønstringsdommer: Wenche Enger
Dommer eksteriør: Helge Werner Hagen, Norge 

Pris pr.hund eksteriør……………………………………..NOK 280,- 
Pris pr. hund i valp- eller mønstringsklassen ……….……NOK 140,-
Påmelding kun i Veteranklassen er gratis 

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

Påmelding via standardskjema her bladet eller via http://www.rhodesianridge
back.no/ 

Hanne Neergaard, Hilton 34B, 2040 Kløfta, + 47 63972211, + 47 92202626, 
hanne.neergaard@c2i.net

Påmeldings/betalingsfrist 08.05.06. Påmeldingen er bindende og betaling 
skjer til 
NRRK v/ Hanne Neergaard: Konto: 0530.26.18684 eller svensk kto. 
6186355-1 

Utenlandske deltagere bes sende med kopi av innbetaling

Dersom betalingen ikke er betalt innen fristen, vil det bli krevet 50% 
tilleggsavgift.

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

Husk gyldig vaksinasjonsattest min. 14 dager gammel, maks 2 år 
gammel.

Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb ønsker 
hjertelig velkommen til alle!
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Selvfølgelig kan det 
lade sig gøre
Af Erik Kristensen

Søndag den 29. januar var der skue i Nykøbing 

Mors hallen, og som ved så mange andre skuer 

var der også her juniorhandling og barn og hund.

Dorthe Drøsches 2 piger, Frida og Sofi e, valgte endnu en-
gang at prøve kræfter med denne disciplin. 

Og med et fremragende resultat – ikke mindst i betragt-
ning af, at Sofi e havde valgt en Rhodesian Ridgeback: 
M’gongo Tasu A’Mwisho. Og hun skulle konkurrere med 
masser af drevne handlere med – vil de fl este Ridgeback  
ejere nok mene – noget nemmere hunde så som Samoje-
der, Pappilon osv.

MEN det lykkedes begge piger at vinde!

Så det kan lade sig gøre - også med en Rhodesian Ridge-
back!

Et stort tillykke til jer begge!
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Kan man blive afhængig 
af hund? 

Det mener jeg godt at man kan blive - 
eller rettere at jeg er blevet!

I mit barndomshjem havde vi Austral-
ske Terriere. Og når jeg tænker over 
det, så havde de faktisk mange af de 
samme egenskaber som Ridgeback-
en: De var søde, dejlige, kælne, bør-
neglade, vagtsomme, viljestærke - og 
ind imellem temmelig umulige. Men ... 
den store forskel for mig var, at de var 
for små. Når jeg bliver voksen og fl yt-
ter hjemmefra, så skal jeg have en 
»rigtig« hund, lovede jeg mig selv den 
gang.

Det skete så, da jeg fl yttede i hus i 
Spanien, under en udstationering.
Dalmatinertæve stod øverst på øn-
skelisten, da jeg besøgte en hunde-
udstilling i foråret 1991.

Men kun få dage efter, var der indbrud 
i det nye hus. Tyvene var vist blevet 
overrasket og var fl ygtet ud af have-
døren og var kommet hurtigt afsted, 
heldigvis kun med nogle småting. Så 
nu skulle der anskaffes en (vagt)hund 
hurtigst muligt. Men ak - nogen i fami-
lien fortalte, at Dalmatinerhundene 
ikke var gode vagthunde - de ville 
bare smide sig ned på ryggen for at 
blive nusset, hvis en tyv kom ind i de-
res hus. Om dette holder stik, ved jeg 
ikke - jeg tror det næppe - men den-
gang troede jeg på det. 

Næsten samtidig havde jeg en skøn 
oplevelse en dejlig, varm solskins-
søndag: Jeg kom gående med en 
bakke glas fra køkkenet og skulle ind i 
spisestuen. Pludselig stod der en stor, 
lysebrun hund foran mig. Ok, ikke 
bare stor, men kæmpestor var den, 

for mig som kun var vant til de der 
små terriere. Jeg hoppede højt op i 
luften af bare forskrækkelse, og var 
lige ved at tabe bakken. Men da jeg 

havde sundet mig lidt kunne jeg ikke 
lade være med at betragte hunden 
med kæmpe »appetit«. Hold fest hvor 
var den fl ot - sådan én havde jeg da 
aldrig set før.

Det viste sig, at det var en hund, som 
havde boet i huset før mig. De danske 
husejere var fl yttet hjem til Danmark 
igen, og kunne ikke have deres hund 
med. Så den var kommet over til en 
engelsk dame længere nede ad ve-
jen. Hunden hed Odin (Torhusets 
Ophir Patrolman) og Odin kom fl ere 
gange på besøg og fi k godbidder og 
slumrede i solens stråler. Odin betrag-
tede det vel stadig som sit hjem. Frem-
over blev Odin fulgt pænt hjem, når 

han kom på besøg. Han var jo rent 
faktisk stukket af - en mester i at sprin-
ge over en mur på 2 meter!  Men in-
den fi k han altid lov til at slappe lidt af.

Det viste sig, at den engelske dame 
selv havde en Ridgeback - en tæve 
og hun havde fået et planlagt kuld - et 
lille på 3 søde hvalpe. Da jeg så hval-
pene første gang faldt jeg pladask for 
de søde små med streg på ryggen. 
Beslutningen om at det ikke skulle 
være en Dalmatiner, lå fast. Men ikke 
hvad det så skulle være for en race.

»... and it’s a VERY good guard dog«, 
fortalte den engelske dame. Og så 
ikke mere snak - en tævehvalp blev 
reserveret med det samme.

Hvalpene var kun 4 uger på det tids-
punkt, og der skulle gå 4 uger mere, 
før den lille tævehvalp skulle hen og 

Stafetten
Af Lena Carlsson

15 år med Ridgebacks

Jeg tænker ofte på, hvor synd det er for mennekser som siger, at de ikke kan li’ hunde. De ved ikke 

hvad de går glip af. Og samtidig tænker jeg på, hvor heldig jeg er, at jeg ikke er én af dem!

Hunde er blevet en stor del af mit liv, og jeg vil ønske at jeg aldrig skal leve uden.

Suki

18
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bo i sin fars gamle hjem. Men nu ske-
te der dét, at hvalpenes mor, Sasja, 
fi k mælkekirtelinfektion, og måtte ikke 
give mælk til sine hvalpe. Så de blev 
håndfodret af ejerne, og de måtte 
også holde Sasja væk fra hvalpene. 
Dette var ikke særlig rart for hverken 
hvalpe eller mor, så ejerne tilbød at 
overdrage den, da den kun var 6 uger 
gammel. Vi konsulterede straks en 
dyrlæge for at høre om det nu også 
kunne være fornuftigt at tage hvalpe-
ne væk fra deres mor så tidligt. Den 
engelsktalende spanske dyrlæge 
sagde, at det nu nok var bedst, situa-
tionen taget i betragtning. For det var 
en pinsel for både hvalpe og hunde-
mor, at de kunne gå og høre hinan-
den men ikke komme i kontakt.

Så pludselig stod jeg der med Odins 
6 uger gamle datter, Suki, og var jor-
dens lykkeligste nybagte hvalpeejer. 
Da startede mit liv med Ridgebacks - 
en sommer for snart 15 år siden. 

7 år efter (hjemme i Danmark igen), fi k 
Suki en »lillesøster«: Tiwa (Kijasaman 
Gukatiwa of Djungelkatten). En utrolig 
dejlig tæve med afrikanske linier, fra 
Mogens og Marianne Børjesen i Vig. 
Siden har Tiwa fået tre kuld hvalpe, og 
nyder nu sit otium. 

Og én mere hund kom der til: Zibu 
(Hazina’s 2nd Izibu) fra Tiwa’s andet 
kuld. Så de næste to år var der tre 
Ridgebacktæver i fl okken. Men jeg måt-
te desværre sige farvel til Suki tidligt i 
foråret 2004. Hun blev næsten 13 år 
- de holder jo ikke evigt. Det er hårdt, 
når de forsvinder, og jeg må indrøm-
me at jeg tænker på Suki hver dag. 
Zibu skal have et kuld hvalpe til næ-
ste sommer Jeg har udskudt det to 

gange, da det ligesom ikke rigtig pas-
sede ind i mit liv. Det er jo ikke noget 
man bare springer ud i. Det er vigtigt 
at have tid, overskud og engagement, 
ellers drop det! Det går kun ud over 
tæven og hvalpene, hvis du ikke mag-
ter det 100%. Men jeg satser på næste 
år - Zibu bliver jo hellere ikke yngre!

Jeg har gennem årene nogle gange 
stødt på udtalelser og skriverier om at 
Ridgebacks er meget besværlige, og 
kommentarer som: Aldrig mere en 
Ridgeback, har jeg også hørt nogle 
gange. Og sådan er det bare. Vi er 
alle forskellige, og opfatter hunde for-
skelligt. Men for mig er Ridgebacken 
helt perfekt. Det er den dejligste, sø-
deste, mest charmerende og fl otte 
hund der eksisterer. 

Min store bekymring er bare, hvilken 
hund jeg skal vælge, når jeg er blevet 
en gammel, skævbenet og svag kone, 
som ikke magter længere at have en 
stor og stærk jagthund. 

Er der mon snart nogen, der fremav-
ler en Mini Rhodesian Ridgeback ... 
på størrelse med en Beagle?

Mange venlige RR-hilsener
Lena og Zibu

Tiwa

Zibu
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Nye klubtitler.

Bestyrelsen har besluttet at indføre to nye klubtitler:

1. ROM = Register of merit

Oprindeligt en amerikansk titel, som fi ndes tilsvarende i Sverige under navnet CV.

Titlen tildeles en forældrehund, som har givet et antal afkom, der har opnået championtitel.

En hanhund skal kunne opvise 10 afkom med repræsentanter af begge køn og en tæve 5 afkom med repræsentanter af 
begge køn, som har opnået en dansk eller udenlandsk championtitel, der er anerkendt og kan registreres af DKK. Alle 
championtitler medregnes, såvel udstillings-, vildtspor- og lydigheds- som agilitychampions.

Ejeren af forældrehunden skal, for at den kan få tildelt titlen, indsende kopi af tællende championcertifi kater for dens 
afkom.

Som bevis for opnåelse af titlen udsteder RRK et diplom og titlen vil kunne anvendes i alle klubsammenhæng.

Titlen kan tildeles alle danskregistrerede, danskboende Ridgebacks, der ejes af et medlem af RRK.

2. KLBRCH = Klub Brugshunde Champion

Som følge af øget arbejde med brugshundedelen med Rhodesian Ridgebacks, vil klubben, efter anbefaling fra Brugs -
hundeudvalget, gerne tilgodese dem der gør et kæmpe stykke arbejde med denne side af hundesagen og dermed give 
dem noget at “kæmpe for” uden for udstillingsringen. 

For at blive KLBRCH skal deropnåes følgende resultater: 
• Opnået minimum en 2. præmie i Åben klasse på en Dansk FCI godkendt udstilling. 
• Opnået minimum 1 førstepræmie på 400 meter - 3 timers Schweissspor 
• Opnået minimum 2 x førstepræmier på 400 meter 20 timers Schweisspor eller 2 x førstepræmier på Vildspors prøve i 

Sverige eller Norge i Åbenklasse 
• At have opnået en mentalbeskrivelse der siger bla. “Skudfast” 
• Bestpået LP-1 
• Bestået UHP - udholdenhedsprøven

Brugshundeudvalget hører gerne kommentarer mv. omkring ovenstående tittel - og vil senest den 010506 have den ret-
tet til i sin endelige udgave - kommentarer sendes til erik@izinja.dk

Tillykke!

Følgende hunde ønskes tillykke med deres nye titel:
 
INTCH DKCH SCH NCH FINCH NORDCH DCHVDH NLCH BCH CHCH KLBCH DCHKLUB KBHV01 KBHV02 KLBV02 
KLBV03 KLBV04 KLBV05 DKKV04 DKKV05
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
 
med titlerne:  BCH (Belgisk Champion) og 
  DKKV05 (Dansk Racevinder 05)

 
DKCH NuCH KLBCH DKLPCH UHP FP LP1 LP2 LP3 
Ahali Fani’s Akali  

med titlen:  BPB (Brugsprøve i DKK)
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Kuldregistreringer 2005

Opdrætter

Antal 
hanner 
og tæver Fødselsdato Far

Far 
HD/AA 
stat Mor

Mor 
HD/AA 
stat

Indavls 
coeffi cient 
5 gens

Kennel Isilwane 
v/Vivian Poulsen 6,6 19/03/2005

Kinyemi Anzi 
A’Bhubesi A/0 Monserrato April A/1 0.01

Kennel Kijasande’s 
v/Anette Boesen 4,2 23/03/2005

Lewanika Bamu-
likani A/0

Aila von 
Rothensande A/0 0,8%

Kennel Kuzonga’s 
v/Jo-Ann Nielsen 5,4 26/06/2005

Masithela’s Irre-
sistible Chango A/0

Hunting Choir’s 
Issa A/0 0

Kennel Lewanika 
v/Helle Lauridsen 7,2 28/11/2005

Witches Le-
Creme’s Trick B/0 Ikimba Puuma A/0 0

Kennel Ikunga 
v/Christina Helsted 
& John Boje 6,3 31/08/2006

Ikimba Tumo-
mak Sheikh A/0

Kinyemi Fora 
C’Ikunga B/0 1,4%

I 2005 er der kun født 5 kuld RR hvalpe i Danmark,i alt 43 hvalpe, dette kan i høj grad henføres til at fl ere parringer ikke 
er lykkedes og det ser ud til at de fl este opdrættere forsøger igen i 2006.

Registreringsantallet ser ud til at være jævnt det samme som de tidligere år, hvilket skyldes et meget højt antal importer i 
2005 

Monomotapa’s Rubycarbanet F 04/03/2000 S
Shavano’s Fadhili Fharo M 22/04/2003 N
Atila V. Yamoya F 23/03/2004 NL
Dark Chili of Happy Devotion F 13/04/2004 N
Effi e Von Basuto-Malawi F 09/05/2004 D
Stenänga Great G’s Charlock M 31/05/2004 S
Ridgebow’s Jena of Great Gambo F 07/08/2004 S
Ca Rahua M 30/08/2004 CZ
Mhondoro Etana Nefer F 06/09/2004 D
Kushika Tanami Moya F 20/10/2004 AUS
Chanja Chimbuka F 19/11/2004 D
Esprit de Ridge’s Ajan LTB Hercules M 23/11/2004 S
Astrid F 05/01/2005 S
Gracia Darma F 07/04/2005 CZ
Ikimba Yebo Zazu M 11/06/2005 Fin
Calico Ridge Danish Dynamite F 01/07/2005 USA
Amageba’s Maarufu Ishaweri F 04/07/2005 N
Amageba’s Maarufu Makini Kyanga F 04/07/2005 N
A’Kizuri Chiwitsi Ingwe F 22/07/2005 CZ
Zumeli´s Fanyika F 11/03/2005 S
Zumeli’s Fafanuka m 11/03/2005 S
Zumeli’s Fanikiwa F 11/03/2005 s

Importerne er i høj grad fra nabolandende (Sverige 8, Norge og Tyskland hver i sær 4) men som noget nyt er der kom-
met 3 hvalpe fra Tjekkiet og herudover enkelte hvalpe fra Australien, USA og Finland.
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Udstillinger i 2006:

Forventet fødsel Fars navn Mors navn Opdrætter

13, maj 2006 NLCH BCH HRCH INTCH 
VV03 Jockular Jamal Aqua-
marin

HD: A
AA: 0

Kinyemi Fora C’Hakika

HD: A
AA: 0

Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & 
Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Simmendrup
4690 Haslev 

Tlf. 32 55 60 26 / 40 56 40 67
Email: kinyemi@kinyemi.com

25. maj 2006 DKCH NUCH KLBCH 
DKLPCH BPB UHP FP LP1 
LP2 LP3 Ahali Fani’s Akali

HD: A 
AA: 0

Vignons Aussi Tessa

HD: A 
AA: 0

Anders & Signe Hedegaard, 
Virringvej 69, 8660 Skanderborg
Tlf. 87 94 94 20 / 24 84 74 90

Email: andersigne@mail.dk

Forventet parring Fars navn Mors navn Opdrætter

April 2006 DKCH NUCH KLBCH 
DKLPCH BPB UHP FP LP1 
LP2 LP3 Ahali Fani’s Akali

HD: A 
AA: 0

Kemba

HD: A 
AA: 0

Trine Fredslund Poulin
Nørrevænget 7, Agtrup
6091 Bjert

Tel: 75500254
Email: trineogjan@mail.dk

Juni 2006 SCH NCH FINCH NORDCH 
Mankoyas Great Gambo 

HD: A 
AD: 0 

Kinyemi Anzi B’Okoka 

HD: A 
AD: 0 

Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & 
Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Simmendrup
4690 Haslev 

Tlf. 32 55 60 26 / 40 56 40 67
Email: kinyemi@kinyemi.com

Hvalpelisten - 26. marts 2006 (fra klubbens hjemmeside)

 Dato  Sted Anmeldesesfrist Arrangør Dommer

01.04.2006 Børkop 25.02.2006 RRK Freddie Klindrup, DK
02.04.2006 Hedensted 25.02.2006 DKK Kreds 5 Ewa Nielsen , SE
07.05.2006 Hillerød 01.04.2006 DKK Hans Lehtinen, FI
26.05.2006 Stepping 17.04.2006 FDA Poul Ørnemark, DK
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 St. Merløse 12.08.2006 RRK Steffen Schock, D
17.09.2006 Ballerup 12.08.2006 DKK Ole Staunskjær, DK
05.11.2006 Herning 30.09.2006 DKK A. Ullveit-Moe, SE
02.12.2006 St. Merløse 28.10.2006 RRK Gunner Nyman
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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

Izinja
Ane Marie V. Vilhelmsen 
Strandvejen 63 
7451 Sunds 
Tlf.: 97 14 40 72  Mobil: 40 79 40 72 
rhodesian-ridgeback@izinja.dk ell. rr@izinja.dk 
www.izinja.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. 

Lurekoursing sæsonen starter snarest, kontakt Helle.

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/

Væddeløb og lurecoursing på Kallerupbanen starter op 
primo april 2006. Hold øje med www.kvf-dogracing.dk
Info om coursing kan også fi ndes på www.myndeklubben.dk. 
Yderligere oplysninger om coursing kan fås ved at kontakte 
Karin Jansz tlf. 57 80 36 21 fra Myndeklubben.

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

  

  



Bagside-hunden:
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