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Medlemsannoncer Kommercielle annoncer
Kennelannoncer etc. 
  Pr. udgivelse Samlet (4 numre)
Helside kr. 400,- kr. 800,- kr. 2.500,-
Halvside kr. 200,- kr. 400,- kr. 1.250,-
Kvartside kr. 100,- kr. 200,- kr.    625,-

Betaling til BG-Bank kto. 1551-7360444
Ønskes faktura kontakt da venligst kasserer Poul H. Jen-
sen - se RRK’s bestyrelse.
Ved spørgsmål angående annoncemateriale, kontakt blad-
ansvarlige Erik Kristensen.

Medlemskab i RRK

Medlemskab af Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark 
opnås ved indbetaling af kontingent.

Enkelt medlemskab: kr. 275,-
Familiemedlemskab: kr. 325,-

Kontingent indbetales på giro 7 36 04 44 eller 
overføres til BG-Bank kto. 1551-7360444.

For at bevare stemmeretten på Generalforsamlingen 
skal kontingentet være indbetalt senest den 1. marts 
samme år.

Udvalg under RRK 
- kontaktperson henviser yderligere

Blad- og PR-udvalg:  Erik Kristensen - 97 14 40 72,
Helle Lauridsen og Lena Carlsson.
Avls- og Sundhedsudvalg: Nada Nikolic - 32 55 60 26, 
Helle Lauridsen og Søren Holmgaard.
Brugshundeudvalg: Erik Kristensen - 97 14 40 72, 
Lene Tornkjær, Sonja Olsen, Stinne Elgaard og 
Jo-Ann Nielsen.
Udstillingsudvalg: Poul H. Jensen - 62 22 62 33, 
Helle Lauridsen og Nada Nikolic.

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem samt frivillige 
medlemmer fra klubben.

Regioner i RRK - aktiviteter for medlemmer
Vest: Helle Lauridsen, tlf: 86 24 40 69 (Århus)
Øst: Sonja Olsen, tlf: 43 62 60 52 (Vallensbæk)

RRK’s bestyrelse

Formand
Nada Nikolic
Øllemosevej 11, Simmendrup
4690 Haslev
Tlf. 32 55 60 26
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

Næstformand
Camilla Kjærulff
Flasken 3
2680 Solrød Strand
Tlf.: 5614 1090 / Mobil: 4016 0707
E-mail: jhh@solrod-el.dk

Kasserer
Poul H. Jensen
Vindebyørevej 5, Tåsinge
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 62 33
E-mail: buksie@get2net.dk

Blad og PR-ansvarlig
Erik Kristensen
Strandvejen 63
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 40 72
E-mail: erik@izinja.dk

Sekretær
Helle Lauridsen
Kastedvej 37, Kasted
8200 Århus N
Tlf.: 86 24 40 69
E-mail: helle@kibutata.dk

1. suppleant: Sonja Olsen 
2. supplenat: Stinne Elgaard;
3. suppleant: Tina Thomsen
Revisorer: Klaus Lambæk & Ane Marie Vilhelmsen
Revisor suppleant: John Boje

Hvalpeanvisning  Omplacering

Kirsten Hansen Margit Sand Nielsen
Simmendrup By 12 Gedhusvej 18
Simmendrup, 4690 Haslev 7451 Sunds
Tlf. 56 38 35 85 Tlf.: 97 14 54 28
ekmann@hansen.mail.dk ellemosens@vip.cybercity.dk

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

Forsidehund:  Vignons Aussi Tessa, ejer: A. & S. Hedegaard
Bagsidehund:  Hazina’s 2nd Izibu, ejer: L. Carlsson 

Deadline  Blad 3 2006: 15. august 2006
  Blad 4 2006:   1. november 2006
  Blad 1 2007: 15. februar 2007



Ridgebacken Blad 2 - Juni 2006

 3

Bestyrelsen’s Klumme
Af Erik Kristensen

Så kan klubben igen se tilbage på en veloverstået general-
forsamling. Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen 
som noget nyt, arrangeret lidt hygge for både medlemmer-
ne og ikke mindst deres hunde – Nada lagde lokaler og 
grund til, mens Tina sponsorerede rundstykkerne og ikke 
mindst brunsviren – hun er vel fynbo. 

Formiddagen gik med kaffe og rundstykker, Lurecoursing, 
sporarbejde, lydighed og ikke mindst masser af hundesnak 
under hyggelige former.

Det er bestyrelsens indtryk at dette initiativ blev hilst meget 
velkommen af de fremmødte medlemmer og vi vil forsøge 
at gøre det til en tradition – men det kræver at vi kan fi nde 
nogle lokaliteter der kan honorere vores krav. Den nyvalgte 
bestyrelse vil dog gøre et ihærdigt forsøg på at fi nde dette, 
så vi ved de fremtidige generalforsamlinger kan få endnu 
fl ere medlemmer op af stolene og være med til at forme 
fremtiden for klubben.

Selve generalforsamlingen forløb uden den store dramatik 
– det eneste der blev debattere bare lidt, var medlemmer-
nes arbejde med deres hunde – der har været  ved at ind-
snige sig en holdning om, at det kun var den ene type 
medlemmer der arbejdede seriøst med deres hunde – 
denne misforståelse blev dog rettet og de fremmødte var 
alle enige om, at har man valgt en Ridgeback, så har man 
også forpligtiget sig til at arbejde med den – på den ene el-
ler anden måde – uanset om man udstiller, dyrker LP, dyr-
ker Agility eller hvad.

Jo mere vi hører fra medlemmerne om deres erfaringer i 
deres aktiviteter med deres Ridgeback’s jo bedre kan vi 
råde og vejlede andre medlemmer der henvender sig. Der-
for skal jeg hermed opfordre DIG til at komme med artikler 
til bladet om den måde DU træner med din Ridgeback – 
det kunne være at det gav andre blod på tanden.

Her efter en veloverstået generalforsamling kan den nye 
bestyrelse se frem mod et år med masser af opgaver – 
den første store der trænger sig på er Ridgeback dagen, 
der afholdes ved Terslev Hallen på Sjælland den 12. – 13. 
august. 

For at et sådant arrangement og for den sags skyld alle 
andre arrangementer der afholdes i klubben, skal blive en 
succes kræver det at medlemmerne smøger ærmerne op 
og giver en hånd med – bestyrelsen kan og vil ikke være 
ene om at sætte et så stort arrangement i søen – så hold 
dig ikke tilbage – kontakt Nada – hun koordinerer dette års 
RR dag. Det er med dette arrangement som med alt andet 
– jo mere medlemmerne bakker op – jo mere yder besty-
relsen – hvis vi bare skal være en ”brok kasse” så tager 
det hurtigt luften ud af arbejdsglæden –og vi arbejder trods 
alt frivilligt.

Erik Kristensen

Indhold: 

3 Bestyrelsen’s Klumme

3 Klubben byder velkommen til nye medlemmer

4 Referat af Generalforsamling 2005/2006

5 Referat af Bestyrelsesmøde 9/5 2006

5 Vigtig info om Medlemsliste

6 Hund og Negl

7 Sponsoraftale med OK benzin

7 Invitation til SRRS Special

7 Pokalsponsor

8 Velkommen til Ridgebackdagen 2006

9 Tilmeldingsblanket til Ridgebackdagen 2006

10 Pasgang og Rhodesian Ridgebacken

12 Tillykke til årets hunde 2005/2006

14 FDA afholder Schweissprøve 

14 Ringtræningskursus med Gerard O’Shea

15 Tillykke! - nye titler

15 Undgå problem “børn”

16 En svær beslutning - om siushvalpe

17 Få din egen annonce i RR-dagens katalog

18 Hvalpebideri

20 Lure Coursing (Sjælland og Jylland)

21 Ridgebackens BrugsNews

21 AgilityHjørnet

22 Udstillinger i 2006

22 Hvalpelisten pr. 05. juni 2006

23 Kennelsiden

23 Regionsarrangementer - Øst og Vest

Lotte Vilandt Agerbæk 
Maibritt Bach 
Annette Ronicke Frederiksen 
Lone Krag Møller 
Francy Mietkiewicz 
Zitta Ø. Nielsen 
Trine Poulin 
Niels Poulsen 
Dorte Qvist 
Rikke Rasmussen 
Christine Rosenbeck-Larsen 
Christian Sehested Juul 
Heidi Winterberg Andersen

Klubben byder 
velkommen 
til nye medlemmer: 
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Der var 18 personer til stede (inkl. bestyrelsens medlem-
mer).

Heraf 17 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent.
Ole Søager valgtes til dirigent og indledte med at erklære 
generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent.
Jens Hockerup Hansen blev valgt.

3. Valg af stemmetællere.
Klaus Lambæk og Sonja Olsen meldte sig og blev valgt.

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
Erik Kristensen savner billeder og artikler/indlæg til bladet. 

Klaus Lambæk ønsker unghundementaltest i mere faste 
rammer, og tilbyder selv at være koordinator på vestsiden.

Sonja Olsen meldte sig som koordinator på østsiden. 

Erik Kristensen fortalte, at der er aftalt, at RR klubben vil 
invitere til 2 lp-arrangementer om året. De vil blive åbne 
for andre hunderacer, for at det ikke skal være for uøkono-
misk.  

Desuden fortalte han om Lene Tornkjærs forslag til klub 
brugshundeprøver. Dette blev diskuteret, indtil dirigenten 
mente, der var så mange løse ender, at det skulle diskute-
res på et senere tidspunkt. 

Klaus Lambæk spurgte om der var overvejelser mht. hjem-
mesiden.

Erik fortalte at man mangler en dygtig programmør – og 
det er ikke ”Frontpage hjemmeprogrammering« - pga. de 
store datamængder. 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
(decharge).
Poul H. Jensen forelagde regnskabet, som blev enstem-
migt godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent.
Der blev foreslået at fortsætte med uændret kontingent, 
hvilket blev enstemmigt vedtaget.

7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og 
suppleanter.
Helle Lauridsen og Poul H. Jensen var på genvalg og blev 
enstemmigt valgt.

Den nye bestyrelse ser ud således:

• Nada Nikolic
• Camilla Kjærulff 
• Poul H. Jensen
• Erik Kristensen
• Helle Lauridsen 

Som suppleanter stillede følgende sig op:

• Sonja Olsen
• Stinne Elgaard
• Tina Thomsen

og blev valgt som henholdsvis 1. 2. og 3. suppleant i oven-
stående rækkefølge. 

9. Valg af hvalpeanviser & Revisorer.
Kirsten Hansen blev genvalgt som hvalpeanviser. 

Som revisorer blev Klaus Lambæk og Ane Marie Vil-
helmsen valgt med John Boje som suppleant.

10. Eventuelt.
Der mangler hjælpere til RR-dagen.

Nada fortalte om problemet RR-hvalpe i Den Blå Avis. 
Klubben indrykker jævnligt annoncer under samme rubrik 
og advarer mod de ting, man skal passe på. 

Herefter takkede dirigenten af.

11. maj 2006
Ole Søager

Referat – GF 2005-2006

Den 22.04.2006 afholdte Rhodesian Ridgeback klubben 

sin ordinære generalforsamling, denne gang i Haslev 

på Sjælland.
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1. Konstituering af bestyrelsen

 a. Poul: kasserer
 b. Erik: PR og bladansvarlig
 c. Helle: Sekretær
 d. Camilla: næstformand
 e. Nada: Formand

2. indkommende post: 

 a. brev fra DKK : de er ved at udarbejde dommerli-
ste fra 2008, poul tager sig af at indsende forslag

 b. Brev modt vedr. OK kort og sponsering af klub-
ben, Nada har sendt adresse og tilbud afventes

 c. Formandsmøde diskuterede verdensudstillingen i 
2010 i Herning, om klubberne vil have en ”mod-
sat dag” udstilling i denne forbindelse. RRK går 
videre med sagen

 d. Udstillingsprogram for 2008 er modtaget
 e. DKK ønsker at opnormere Kennel kontakter og 

søger ca. 25 personer nationalt så der kommer 2 
kommer i hver kreds.

 f. HD/AD statistik er modtaget 5 fotograferede, 4 
m. A og 1 m. B, alle er 0 på albuerne

 g. Ny DVD ”Skal du have hund”, annonce herfor 
skal i bladet. Den kan ses gratis på DKKs hjem-
meside

 h. Brev vedr. antal hunde den enkelte dommer må 
dømme. Der er nu dispensation for at dommeren 
må dømme 110 hunde, hvis det er en enkelt 
race.

 i. Brev fra Rosy Brook-Risse, som tilbyder pokal til 
RR dag for bedste dansk opdrættede tæve. Mod-
taget med tak

 j. RRK har indstillet Erling Kjær Pedersen som 
dommer og DKK har godtaget indstillingen.

 k. Mail modtaget fra et medlem, hvori der er an-
vendt en tone som bestyrelsen ikke kan accepte-
re, brev herom sendes til medlemmet.

 . Henvendelse fra medlem om regler for hvalpean-
visning (se pkt. 8)

3. Udgående post:

 a. Svar på brev fra DKKs dommerudvalg om alders-
begrænsning for dommeruddannelse. Klubben 
står meget uforstående overfor dette. Samfunds-
debat om at ældre skal arbejde i længere tid.

4. Ridgebackdagen: kun 3 deltagere på første plan-
lægningsmøde. Maden til middagen bliver Thai mad, 
pris ca 130,- pr person. Morgenmad vil koste ca. 40 
kr. Arealet er ikke indhegnet og bestyrelsen er noget 
usikker om vi tør lade hundene lure course. Søndag 
LP og spor. Næste møde 5/6 kl. 17. Overnatning: 
Kroen har 5 værelser, og der er mulighed for at slå 
telt op eller stille en Campingvogn op. Der er gode 
badeforhold i hallen. 

5. Blad 2: Erik har lavet en drejebog til hjælp i styrin-
gen af bladet. Bladet skal i trykken før pinse.

6. Regnskab: årets to første udstillinger har givet godt 
overskud og boden sælger fi nt. 

7. Rapport fra udvalg, udvalg nedsættes af bestyrelsen 
og besked om udvalgets sammensætning gives ef-
ter første bestyrelsesmøde efter GF.

a. Sundhedsudvalg: Klaus og Sonja har tilbudt at lave 
UMT i hhv Sjælland og Jylland. Der skal mindst 5 
RRs til for at et arrangement kan gennemføres.

b. Udstillingsudvalg: RR dagen er OK, men der mgl. 
ringsekretær for 16/9

c. Brugshundeudvalget: næste møde 21/5

8. Regler for Hvalpeliste:  Reglerne revideres. Se de 
nye på webben

9. Hjemmeside:  (Helle sender en mail til Jonas Pers-
son (webredaktør for de svenske sider) vedr hjem-
meside om han kan lave en tilsvarende) 

10. Eventuel: Formandsmødet: Hundeweb, DKKs nye 
hjemmeside hvor man kan slå planlagte parringer 
op, se stamtavler, tilmelde udstillinger m.m.m Super 
tiltag fra DKK. I Hunden har der været meget diskus-
sion om DKKs nye tiltag mod ”Matadoravl” – Ifl g 
DKKs defi nition er Matadoravl at en hund er foræl-
dre til mere end 25% af et års antal hvalpe – for 
Ridgebacken er det 18! Dette betyder for Ridge-
backen at alle hunde med mere end 18 hvalpe er 
”Matadoravlere”. Dette gælder selvfølgeligt for alle 
andre racer med få årlige registreringer og de små 
racers formænd påpegede det urimelige heri.

Bestyrelsesmøde den 9.5.2006

VIGTIG INFO:        obs – obs – obs
Medlemsliste vil blive bragt i næste blad – hvis du ikke vil have din
adresse offentliggjort bedes du give besked til redaktøren!
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Hund & Negl
v/ Ane Marie Vilhelmsen

- to ting der hører sammen, men som en del 
familier har problemer med. Ikke med hunden 
som sådan, men med negleklipningen.

Egentlig burde det ikke være det store problem, da negle-
klipning burde være del af træningsdelen fra begyndelsen, 
ligesom tandvisning, anden berøring samt sit/dæk/stå. 
Alt-i-alt drejer det sig om tillid og tilvænning.

Nemmest er det at lære hvalpe og unghunde noget, men 
også gamle garvede hunde kan stadig lære uanset alder, 
men alt øvelse skal foregå tit og i korte intervaller. 

Et godt tips kan være at starte, når hunden er træt og af-
slappet og så have en stor portion godbidder indenfor 
rækkevidde.

Men alligevel vil der være hunde, der ikke kan ell. vil ac-
ceptere at få klippet sine negle endog få berørt sine poter 
– og her er gode råd dyre, ”hvad gør man så”? 

- Nogle vælger at sætte mundkurv på hunden under klip-
ningen – denne løsning hjælper bare ikke på lang sigt, for 
hunden har stadig en angst ell. uaccepteret opfattelse af 
negleklipningen. 

- Andre vælger den dyre løsning ved at tage til dyrlægen 
og under bedøvelse få hundens negle ordnet – men er 
dette løsningen, bliver det temmelig dyrt på lang sigt, især 
taget sin hunds levealder i betragtning. Atter andre forsø-
ger sig frem og kommer da også tit til en fornuftig løsning 
på problemet. 

- For vores eget vedkommende sket det ved fælles hjælp 
(os to-benede) og en skål med godbidder – en sidder på 
en stol og hunden hviler sine forben på vedkommendes 
ben og den anden sidder på gulvet og klipper. Andre har 
fundet ud af at hunden accepterer brug af drimler (et lille 
stykke værktøj med slibefunktion) ell. fi l og for mig at se er 
disse løsninger acceptable, da det sker uden tvang og 
hårde ord og andre tiltag. 

- Og så har vi den sidste gruppe, som bare lader stå til, 
som er det værste af alt der kan ske – for hvem har pro-
blemerne med sine poter og negle: HUNDEN. Og det må 
bare ikke ske.

Især byhunde, der går meget på asfalt, slider som oftes 
deres negle selv, mens hunde der ofte færdes på blødt un-
derlag, skal have hjælp med trimningen. 

Lidt fakta:
Neglens naturlige voksebane:

Mange hunde slider deres negle naturlig ved at gå på vari-
eret underlag. Men hvis der dannes mere negl end der sli-
des, må hunden have hjælp fra sin ejer.

Hundens negle består yderst af et lag horn, som kan være 
gennemsigtigt, lyst ell. mørkt. Under hornlaget ligger det 
der ofte betegnes som ”nerven”. På lyse negle kan ”ner-
ven” ses, som en lyserød tråd inde i neglen.  ”Nerven” be-
står af fl ere forskellige dele, bl.a. nervevæv, der udløser 
smerte, hvis man klipper for tæt på eller hvis man klipper 
direkte i den, hvilket naturligvis skal undgås. Så er der 
blodkarrene, som giver den lyserøde farve i de lyse negle. 
Og endelig er der i bunden af neglen en lille knogle, der 
kaldes for klobenet.

Nemmest er det at klippe negle på hvalpe og unghunde, 
idet den ”sikre, ekstra del” af neglen er nem at for øje på, 
da det er skal klippes bort fremstår, som en velmarkeret lil-
le spids. Såfremt man kun trimmer den yderste, spidse del 
af neglen, sker der ikke noget. På voksne hunde forsvin-
der spidsen og neglen ender med at være lige tyk over det 
hele. Det vil sige, at man ikke har neglespidsen som en 
rettesnor for, vor meget negl man kan klippe af hos den 
voksne hund. På lyse negle vil man dog stadig have den 
lyserøde ”nerve” som ledetråd inde i neglen.

Hunden bevæger sig bedst og har et meget bedre velvæ-
re, når dens negle og poter er velplejede.
En tommelfi ngerregel siger: at når hunden står på et fl adt 
underlag (gulv ell. asfalt), må ingen af hundens negle hvile 
på underlaget.
 

For lange negle giver hunden smerter, når den går og kan 
i værste tilfælde give deformerede tæerne.
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RRK har indgået 
en 1 årig sponsoraftale med OK 
benzin

Har du lyst til at støtte din klub, så kontakt Nada på 
kinyemi@kinyemi.com og hun vil sende dig et ansøg-
ningsskema fra OK. 

Hvis du allerde har et OK benzin kort kan det konverte-
res til et sponsorkort, dette kan dog kun ske indefor de 
første 2 måneder 1/6-1/8. Send kort nr (står i den hvide 
fi rkant bag på kortet).

RRK vil få et beløb for hvert kort der udlevers, samt for 
den benzin der tankes. Dette beløb bliver først udbetalt 
ved kontraktens udløb d. 31 /5-07.

OK kortet kan også bruges på DK tankstationer.

Nyt tiltag!
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Velkommen til

Ridgebackdagen 

2006:

I år fi nder Ridgebackdagen sted ved

 Terslev Hallen
 Terslev Skolevej 30 A
 4690 Haslev

og igen i år holdes arrangementet over 2 dage.

Overnatningsmuligheder:
Telt eller campingvogn kan bruges på stedet. 
Der er badefaciliteter i hallen

Terslev Kro
Terslev Bygade 21
4690 Haslev
Tel : 56 38 19 15
Fax: 56 38 19 00

Email:  Brug kontaktfunktionen 
 på deres hjemmeside: 
 www.terslevkro.dk 

Hotel Scandic,
Nørretorv 57
DK-4100 Ringsted
Telefon: +45 57 61 93 00
Fax: +45 57 67 02 07

E-mail:  ringsted@scandic-hotels.com

Lørdag den 12. august:
Udstilling - dommer Jacki Jackson, Syd Afrika
Baby/hvalpe: Klaus Lambæk
Uoffi ciel: Ane Marie Vilhelmsen

Frokost samt drikkevarer kan købes på dagen.
Middag er Thai tag-selv-bord
Pris: voksne: 130 kr.
Børn op til 11 år 65 kr.

Søndag den 13. august:
LP prøver - dommer Marianne Jensen
Lure-coursing
Spor mm.

Morgenmad 40 kr.
Check klubbens hjemmeside for program.

Vi mangler stadigvæk frivillige hænder!

Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget

Check klubbens hjemmeside for mere info vedrørende overnatningsmulig-

heder: www.ridgebackklub.dk 
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Ridgebackdag 2006
Sidste tilmeldingsfrist 1. juli 2006 !!

Tilmeldingsblanket til Rhodesian Ridgeback Klubbens RR-Dag 2006

Stambogsnavn: _____________________________________________ Reg. nr.:  ________________________

Han  ____ Tæve  ____          Farve:  ________________________ Født:      _________________________

Far:  ______________________________________________________ Reg. nr.:  ________________________

Mor:  ______________________________________________________ Reg. nr.:  ________________________

Opdrætter:  ___________________________________________________________________________________

Ejer:  ________________________________________________________________________________________

Adresse:  ___________________________________________________ Tlf.:  ____________________________

Vi vil gerne deltage i middagen:

Antal voksne     Antal børn    
á kr. 130,00:  ____  á kr. 65,00:  ____    I alt:  ______________

Vi vil gerne deltage i morgenmaden søndag:

Antal til morgenmad á kr. 40,00:  ____      I alt:  ______________

Hunden tilmeldes i:

(Udstillingsbegyr efter DKK regler - Uoffi ciel udstilling ½ pris)

Babyklasse (3 - 6 mdr.) kr. 185,00 Championklasse kr. 290,00
Hvalpeklasse (6 - 9 mdr.) kr. 185,00 Seniorklasse (7 - 10 år) kr. 290,00
Unghundeklasse (9 - 18 mdr.) kr. 290,00 Veteranklasse (over 10 år) kr. 290,00
Mellemklasse (15 - 24 mdr.) kr. 290,00 Parklasse kr. 0
Åben klasse (over 15 mdr.) kr. 290,00 Avlsklasse kr. 0
  Opdrætsklasse kr. 0
Barn & Hund til og med 11 år kr. 0    Antal: ___ Juniorhandling 12-17 år kr. 0    Antal: ___

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

Lydighed kr. 280,00 Uoffi ciel lydighed kr. 140,00
LP klasse 1:  ____ LP klasse 2:  ____ LP klasse 3:  ____
I alt udstilling og lydighed:  _______________

I alt indbetales (Udstilling, lydighed, middag og morgenmad):  ________________________________________
På giro 7 36 04 44  ____ Vedlagt på check  ____ Overført til kto. 1551 - 7360444  ____

Tilmelding sendes til: Camilla Kjærulff, Flasken 3, 2680 Solrød Strand 

OBS!  Tilmelding også mulig via klubbens hjemmeside:  www.ridgebackklub.dk

STARTTIDSPUNKT OPLYSES SENERE!
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Af Linda Costa 
– oversat af Helle Lauridsen og Jette Fuglsang

Jeg er fornyligt blevet spurgt hvorfor jeg straffer pasgang i 
udstillingsringen og mit korte svar er at jeg ikke fi nder det 
en acceptabel eller ønskværdig arbejdsgangart for en 
Ridgeback. Men jeg kom ikke til dette korte svar uden 
temmelig mange undersøgelser, snak med forskellige 
mennesker samt langvarig og grundig eftertanke. Der er 
blevet rejst mange spørgsmål, jeg kan ikke besvare dem 
alle til min egen tilfredsstillelse. Nedenstående artikel er 
skrevet for at give et mere uddybende svar. 

På engelsk betyder ordet ”pace” enten et enkelt trin under 
gang eller løb, eller som verbum at gå med langsomme 
trin. Men i hundesammenhæng anvender vi det meget 
mere specifi kt: pas er en to-takts gangart hvor hunden be-
væger begge ben på samme side af kroppen samtidigt i 
én bevægelse fremad eller bagud (fi g. 5 og 6).

I mit liv med Ridgebacks, har jeg faktisk aldrig hørt nogen 
diskussion om pasgang i relation til vores race. Jeg har tit 
hørt beskrivelser af ”toeing in, pounding, rolling, crabbing, 
moving too close, over reaching” – hvilket alt betragtes 
som bevægelses fejl i vores race og straffes af dommerne, 
men emnet pasgang syntes bare aldrig at dukke op. Må-
ske fordi det ikke blev betragtet som noget der dukkede op 
i vores race ret tit? Helt sikkert, er det ikke et bevægelses-
mønster jeg har set i Ridgebacks indtil for gangske nyligt. 
Jeg har kigget meget nøje på de udstillede hunde og har 
lagt mærke til at nogen hunde konsekvent gik pasgang i 
ringen mens andre slet ikke gjorde det. Hvorfor skulle en 
hund ønske - eller have behov for at gå pasgang? 

Jeg har set mange Ridgebacks i Afrika og jeg har aldrig 
set en gå pasgang. Men havde jeg ledt grundigt nok? Eller 
havde jeg set nok Ridgebacks? Først spurgte jeg Marga-
ret Wallace, som har været sekretær i The Rhodesian 
Ridgeback Club (the Parent Club) om hvad hun mente? I 
de over 40 år hun havde arbejdet med racen, har hun set 
utroligt mange Ridgebacks. Men hendes svar var at hun 
havde ikke set pas i nogen af de hunde, hun kendte eller 
havde kendt, enten i udstillingsringen eller i deres naturli-
ge omgivelser. En gang for mange år siden havde Dr Ste-
ph Potgieter - a Vice præsident for Parent Club og bosid-
dende I Sydafrika, nævnt , en hund som tog et par skridt i 
pas før den helt automatisk rettede sig igen. Så også fra 
hendes perspektiv er pasgang i RRen et meget usædvan-
ligt bevægelsesmønster.

Da jeg deltog i ”the Rhodesian Ridgeback World Con-
gress” i Texas i 2004, spurgte jeg et antal Ridgeback spe-
cialister hvad de mente om pasgang. De mente alle at det 
var ”forkert”, men da de blev spurgt hvorfor, havde de 
svært ved at forklare hvorfor. Senere var der en af disse 
folk, der nævnte at pas er en energisparende gangart og 
meget let at udføre for hunden. Men hvis dette er korrekt – 
burde vi så ikke fremavle vores Ridgebacks til pasgang? 
Så de kunne spare energi?  De fl este hundeanatomi lære-
bøger nævner at pasgang generelt ikke er velset i udstil-
lingsringen, men de nævner ikke hvorfor.

Dette affødte adskillige spørgsmål: hvorfor går hunde pas-
gang? Går alle hunde pasgang? Hvis ikke, hvorfor? Bliver 
pasgang infl ueret af bygning eller hundens egne lyster? Er 
det godt for den? Og bør det overhovedet blive straffet i 
udstillingsringen? 

Efter en rimelig intensiv søgning på internettet fandt jeg 
adskillige websteder og referencer til pasgang og var i 
stand til at fi nde temmelig meget værdifuld information. 
Jeg fi k en særdeles god kontakt med Ms Marcia Schlehr i 
USA. Marcia Schlehr kommer fra en baggrund med  Gol-
den Retrievers, og blev oplært af Page Elliott, (som er en 
af de ypperligste hundebevægelses eksperter i verden) 
Ms Schlehr har meget venligt givet sin tilladelse til at hen-
des kommentarer måtte bruges i denne artikel. Hendes 
svar har været meget klare og præcise og derfor har jeg 
citeret det komplet:

”... og hvorfor er trav og ikke pasgang, den accepterede 
gangart i udstillingsringen? Der er forskellige grunde: for 
det første er pasgang ikke nogen tiltalende gang, den ser 
akavet og doven ud sammenlignet med et kvikt trav. 
Men meget vigtigere, så tror jeg at en hund, der foretræk-
ker pasgang frem for trav, viser en hvis form for mangel i 
dens sundhedstilstand, hunden kan være udmattet, eller 
have et neurologisk problem som blander sig i den koor-
dination der er nødvendig for at bruge den diagonale 
gangart: trav ...”

Pasgang og Rhodesian Ridgebacken



Ridgebacken Blad 2 - Juni 2006

 11

Når du ser en hund gå pasgang, er der en ting der virkelig 
springer i øjnene og det er den måde rygraden ruller fra 
side til side, når ligevægtspunktet skifter for hvert skridt. 
Hvis en hund med pasgang nærmer sig forfra er det man 
lægger mest mærke til, dens næsten pendulagtige svin-
gende bevægelse. Ved synet af dette kan jeg ikke andet 
end mene, at dette ikke kan være let for hunden, eller på 
nogen måde støtte dens bevægelse fremad.

Ms Schlehr refererede også til benstilling og bøjningen af 
ben og poter: 

“.... Diagonal gang kræver nerveimpulser til musklerne for 
at koordinere over kors (højre for og venstre bag sammen, 
venstre for og højre bag sammen), hvilket er mere indvik-
let end almindelig sidevis gang (begge venstre ben sam-
men, begge højre sammen) som er pas. De fl este af de 
pasgængere jeg har observeret, synes at svinge lemmer-
ne til siden i stedet for at bøje benet. Fordi benene i pas-
gang ikke bliver løftet og bøjet ved hvert skridt som i trav, 
snubler hunden lettere … det kan være en meget energi-
besparende gangart i fl adt terræn, men langt mindre i det 
ujævne terræn en jagthund gerne skal kunne klare sig i.”
Jeg er fuldstændig enig med disse tanker, men jeg vil 
skynde mig at nævne at det ikke er alle som deler denne 
opfattelse.

Jeg har bl.a. diskuteret med Ed Gilbert (forfatter af bogen 
»K-9 Structure and Terminology«)  som forklarede mig at 
der er tre racer som ifl g. AKC ( American Kennel Club) 
må gå pasgang i ringen, det er : Old English Sheepdog, 
Polski Owczarek Nizinny og Mastino Napoletano. Deres 
standarder siger ikke at de skal gå pasgang, kun at det er 
tilladt ved lavere hastigheder. Ingen af disse racer deler di-
mensioner, udseende eller formål med Ridgebacken. 

Ed Gilbert mener at pas er en afslappende gangart for 
hunde, eller er noget der sker når hunden går fra skridt til 
trav – og at dette kun må straffes i racer hvor der decideret 
står at pas er en fejl. Han mener, at hvis standarden ikke 
omtaler problemet, så er pasgang acceptabelt i udstillings-
ringen. Jeg er ikke enig i denne logik, der er mange fysiske 
fejl som ikke bliver nævnet i vores standard – Dermoid Si-
nus f.eks. – og jeg tror at alle Ridgeback dommere vil 
trække ned for det. Han tilføjer at ”alle hunderacer bør tra-
ve det meste af tiden i udstillingsringen – inklusiv de racer 
der er listet som pasgængere” og jeg udlægger af dette, at 
pasgang er mindre ønsket end trav. Jeg har i hvert fald 
ikke kunnet fi nde nogen litteratur om emnet der siger at 
pasgang er mere ønskværdigt end trav.

Det er sandt at jeg ret tit har set nogle hunde der tager et 
par pastrin som en overgangs gangart – før de automatisk 
slår over i almindeligt trav, denne overgangsfase er ikke 
noget jeg vil straffe. Jeg har set overgangsstadiet oftere 
hos unge Ridgebacks og tror, det måske er fordi de ikke 
er helt færdigudviklede i bygning og muskulatur. Dette 
indi kerer til gengæld stærkt at pas har et bygningsmæs -
sigt element. 

I ringen, når tiden skal bruges effektivt for at få bedømt 
mange hunde, kan det at bede hund og  handler bevæge 

sig langsommere, i en lille cirkel være en effektivt måde at 
bedømme om hunden er pasgænger eller ej. Selv ved 
langsomme bevægelser vil hunde med gode bevægelser 
trave eller korrigerer efter et skridt eller to i pas.

Et dyr, der som Ridgebacken er nødt til at holde balancen 
både når den angriber og når den forsvarer sig selv, har 
ikke råd til at miste balancen i et ukoncentreret øjeblik. 
Den er nødt til at have et stabilt tyngdepunkt. I dens mest 
basale egenskab – som jæger – skal Ridgebacken bevæ-
ge sig uden besvær og med masser af drev – et skiftende 
tyngdepunkt er bare ikke effektivt. Vi ved alle at Ridge-
backen ikke jager på et billiardbord – vi vil gerne have den 
til at dække store afstande over meget forskellige overfl a-
der – jord, græs, mudder, udtørrede fl odsenge, stenet om-
råde og klipper. Den har brug for en balanceret gangart 
med et lavt tyngdepunkt.

Udstillings Ridgebacken må heller ikke vise en gangart der 
indikerer træthed – den har dårlig nok strukket benene ved 
at gå et par omgange og en enkelt trekant i ringen. Derfor 
bør man ikke belønne den for at slå over i en gangart der 
viser træthed. 

Vores standard forlanger at Ridgebackens gangart skal 
være fremadrettet, fri og aktiv og pasgang er ikke noget af 
dette. Det er hverken acceptabelt eller ønskværdigt for en 
Rhodesian Ridgeback at bevæge sig på denne måde. Sy-
nes DU?

Som dommer er det min forventning at udstillerne vil ønske 
at vise deres hunde i den effektive, frie og ubesværede 
gang som Ridgebacken er kendt for. Vis mig disse bevæg-
elser og din hund vil blive belønnet for det. Ridgebacken 
er ikke og har aldrig været en pasgænger.

Min konklusion er at pasgang skyldes enten træthed, do-
venskab, ukorrekt legemesbygning eller en kombination af 
disse. Og jeg har ikke lyst til at belønne nogen af dem. Jeg 
vil fortsat trække ned for pasgang ligesom jeg gør for an-
dre bevægelsesfejl.

Copyright 
Linda Costa, January 2006 

NB:
Studiet af hundens bevægelser er et fascinerende og livs-
langt studie. Nogle of de virkeligt værdifulde informationer 
om bevægelser får man ved at studere slow-motion opta-
gelser. Der er masser af websteder hvor man kan se det-
te, et at disse er:
http://www.apbtconformation.com/movement.html

Jeg er altid glad for at diskutere hvad jeg har skrevet, og 
vil gerne kontaktes for yderligere diskussion eller informa-
tion. Min email adresse er sarula@kantara.com.au 

Oversætterens bemærkning: Jeg har været nødt til at for-
korte lidt i den originale artikel. Så hvis nogen har lyst til at 
læse den originale version ligger den på klubbens hjem-
meside: http://www.ridgebackklub.dk/linda.htm
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Årets hunde 2005/2006Årets hundeTILLYKKE TI

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

Årets BIM - Årets Champion Tæve:
Hazina’s 2nd Izibu
Ejer: Lena Carlsson & Ebbe Møller

Årets Mellemklasse Han:
M’Gongo Tasu A’Mwisho
Ejer: Ane Marie Vilhelmsen

Årets Baby/Hvalp & Unghund Han:
Zumelis Fafanuka
Ejer: Christina H. Nielsen & John Boje

Årets Mellemklasse Tæve:
M`Gongo Tasu A`Tatu 
Ejer: Klaus Lambæk

Årets Opdrætter:  
Kennel Kinyemi     

   Årets Opdrætter af BIM:  
   Kennel Hazinas

Årets Baby/Hvalp Tæve: 
Ikunga Akua Najah Nnenia
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
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Årets hunde 2005/2006e 2005/2006L

Årets Unghund Tæve:
Kushika Tanami Moya
Ejer: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard 

Årets Senior & Veteran Tæve:
Zumeli’s Anzika
Ejer: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard 

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

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

Årets Åbenklasse Han: 
Vereus Qoya Sir-Mertlach Rafi ki
Ejer: Dorte Drøhse

Årets Åbenklasse Tæve: 
Kinyemi Fora C’Hakika
Ejer: Anna Marie Haslund & Michael Hansen
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FDA afholder Schweissprøve d. 6/8 2006 
        i Klelund Plantage (syd for Grinsted).

Der afholdes 400m / 3 timer spor og 400m / 20 timer spor. 
Max 12 hunde.

Anmeldelsesfrist 28/7 2006 til prøvelederen.

Gebyr: 3 timer spor kr. 300.00
      20 timer spor kr. 400.00 
Tillæg for rapportering kr.100.00

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

Vel mødt til en dejlig dag i FDA regi

Annonce:

Ringtræningskursus med Professionel Handler Gerard O´Shea;

Den professionelle handler/ringtræner Gerard O´Shea kommer til Danmark i efteråret
og afholder to weekendkurser i, hvordan man udstiller sin hund, så den kommer til at 
elske ringen og viser sig fra sin bedste side. Dertil kommer diverse tips fra en prof. om, 
hvad man skal lægge mærke til og huske at gøre både i og udenfor ringen. 
23.-24. sep. i Brædstrup/Jylland. Formiddagshold 900-1300 og eftermiddagshold 1400-1800.
21.-22. okt. i Ringsted/Sjælland. Formiddagshold 900-1300 og eftermiddagshold 1400-1800.

Pris Jylland 650,- kr. for hele weekenden, altså i alt 8 timers kursus.
Pris Sjælland 725,- kr. for hele weekenden, altså i alt 8 timers kursus.
Tilskuer uden hund pris 150,- kr. for hele weekenden. Dog ser vi helst folk med hund og 
der er begrænset adgang for folk uden.

Der er mulighed for at tage mere end en hund med.

Tilmelding efter princippet » først til mølle« 
på mail t.jakobsen@gropa.dk / kennel@sharqiya.dk 
Indbetaling til konto: 5030-1157827

Jeg glæder mig til at se Jer.

Tenna Jakobsen
www.sharqiya.dk
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Tillykke!

Hazina’s 2nd Izibu 
ønskes tillykke med titlen:

DKCH (Dansk Champion)

Undgå 
problem ”børn”
Fra Berith Dahl har vi modtaget en 12 siders 
lang artikel skrevet af den anerkendte Norske 
hundepsykolog Turid Rugaas. Da bladet har en 
begrænset kapacitet, har redaktøren valgt at 
give et kort uddrag af artiklen, der så kan læses 
i sin helhed på Turid Rugnaas hjemmeside 
– www.turid-rugaas.no.

Turid Rugaas har bla. skrevet om hundes brug af beroli-
gende signaler. Hun arbejder som hundepsykolog / ad-
færdsterapeut. Hun ejer Hagan Hundeskole i Norge, hvor 
folk kommer fra nær og fjern for at få hjælp med deres 
hundes problemer. På hjemmesiden fi ndes der mange 
gode artikler/billeder om hundeadfærd.

Nå men tilbage til artiklen der handler om hvalpens første 
tid.  Hun gør meget ud af at beskrive de forskellige faser 
som hvalpen befi nder sig i fra den bliver født til den er 2 år 
gammel. Hele tiden sammenligner hun hvalpens forskelli-
ge udviklingsstadier med børns – hvor hun sætter ligheds-
tegn mellem den mentale udvikling hos en 2 mdr. gammel 
hvalp og et 2 år gammelt barn – hvor mange vil forsøge at 
få et 4 års gammelt barn til at sidde stille i længere tid 
uden at rører sig – men mange forsøger jo med deres 
hundehvalpe!!!! 

Det hun fastholder er at vi skal tænke på hvalpens udvik-
ling som et barns, også i forhold til hvor meget hvalpen 
kan holde til – det tjener ikke noget formål at sætte en me-
get ung hvalp til at  et meget stramt og hårdt træningspro-
gram. Hun anbefaler at en 3 mdr. gammel hund max får 
10-15 min. organiseret motion pr. dag  og så øger man 
med ca. 5 minutter/pr. måned. Vi skal huske at når vi som 
mennesker får en lille ny hundehvalp er den taget ud fra 
sine vante omgivelser/fl ok og skal til at fi nde sin plads i 
den nye fl ok – derfor er det utroligt vigtigt at man i den før-
ste tid får hvalpen præget i den rigtige retning og frem for 

alt får den givet en masse miljøtræning i små doser – Tu-
rid Rugaas skelner MEGET skarpt mellem alm. Lydigheds-
træning og miljøtræning. 

Når vi så kommer til træning med vores 6 mdr gammel 
hvalp (svarende til et 6 årigt barn) vil hunden let komme i 
affekt pga. alle de nye indtryk- derfor må vi ikke stille for 
store krav/forventninger til hvalpen – vi skal lære at læse 
hundens signaler, så vi får stoppet med øvelserne før det 
bliver kedeligt – og husk for alt i verden at DU skal bevare 
selvkontrollen – hvis ikke fl okføreren kan – hvordan skal 
hvalpen så kunne lærer det.

2 sultne hvalpe fra Vignons Aussi Tessas kuld
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En svær beslutning – om sinushvalpe
Af Helle Lauridsen

Denne sommer bringer mange hvalpekuld og 

fl ere nye opdrættere – velkommen! 

Alle disse opdrættere skal i god tid tage stilling til hvad de 
vil gøre med desinus hvalpe der vil komme og da 5-6% af 
alle hvalpe fødes med sinus1 vil dette ske for fl ere af op-
drætterne.

For ikke ret mange år siden blev det anset for uetisk ikke 
at afl ive sinus hvalpe ved fødslen, operationen var for 
usikker og man kunne risikere at skulle igennem adskillige 
operationer før den – måske – var fjernet. Faren for trau-
mer hos hvalpen under de store opera tioner og tiden der 
efter måtte man heller ikke se bort fra.

Men dette har ændret sig, et par dyrlæger i øst og vest 
Danmark har specialiseret sig i sinus operationer og har 
en 100% succes rate og man skulle derfor synes at 
spørgsmålet om afl ivning ikke er relevant mere? (ikke er-
farne dyrlæger laver desværre stadig forfejlede operatio-
ner hvor hundene igen og igen skal opereres, så i tilfælde 
af sinus: kontakt klubben)

I 2003 opdagede jeg en sinus på en af mine bittesmå 5 
dage gamle hvalpe – faktisk var det heldigt, at jeg fandt 
den, for havde jeg ikke fået lov til at mærke en hos en an-
den opdrætter, så var den nok smuttet, så lille og tynd er 
den og så megen fi ngerspitz gefühl kræver det. Men nak-
ken blev barberet og der var den: en lille mørk prik i huden 
– en fordybning med hår der stak ud.

Selvom jeg den næste dag eller to forsøgte at fornægte 
det var der ikke noget at gøre, beslutningen skulle tages: 
operation eller afl ivning?

Det blev operation, jeg kendte ham jo allerede og kunne 
slet ikke få mig selv til at tage livet fra en ellers sund og 
livskraftig hvalp. En snak med en af de erfarne dyrlæger 
afslørede at hvalpen helst skulle være så gammel som

mulig (større hvalp – mere at arbejde med), så han kunne 
ikke opereres hjemmefra. 

Lilla voksede og blev en stor kraftig hvalp, han var meget i 
hænder for alle skulle mærke hvad en sinus var og alt så 
godt ud. Nå jo, hans første ejer faldt fra – udsigten til ope-
rationen og den megen pasning herefter var nok for me-
get, men det var OK – han var jo en dejlig hvalp og kunne 
da bare blive boende til de rigtige kom. Men…. Så kom 
hvalpetesten på syv ugers dagen, jeg vidste godt at Lilla 
ikke var den der var mest fremme i skoene, men alligevel 
– at han var så trykket? Så passiv under de fremmede for-
hold? Denne trykkethed blev ikke bedre, han var slet ikke 
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kontaktsøgende som resten af sine søskende. Det var 
godt at han blev hjemme lidt længere end de andre og vi 
tog ham med overalt, bl.a. til Ridgeback dag hvor alle 
snakkede med ham og han efterhånden slappede af og 
syntes det var ret OK. Det gav os mod på at fi nde en ny 
familie til ham og det varede ikke længe før han fl yttede til 
sit nye hjem.

Han faldt vældigt godt til og alt gik fantastisk godt – de 
ekstra uger hjemme havde givet ham selvtillid nok til at 
klare den nye verden og bortset fra en uheldig tendens til 
at æde ting der ikke var egnet til hvalpemaver var alt i 

skønneste orden. MEN allerede da han var 3 mdr gammel 
kom der en bule i nakken, turen gik til dyrlægen som hur-
tigt diagnosticerede en betændt sinus, der skulle opereres 
øjeblikkeligt. 

Operationen tog 6 timer – med to af Danmarks bedste dyr-
læger – sinusen var gået ned imellem rygradens diske 
som skulle holdes fra hinanden før den kunne komme helt 
ud.

Sinusens placering så dybt nede ved rygradens nerver har 
sikkert været skyld i at han som hvalp ikke søgte menne-
sker på samme måde som hans søskende, alle skulle jo 
lige mærke sinusen så det har måske gjort ondt i stedet 
for at være dejligt at blive nusset.
Oskar overlevede – men er det rigtigt at sende en lille 
hvalp gennem alt dette? At risikere at miste ham når hans 
nye ejere er blevet rigtig glade for ham? Hvad nu hvis dyr-
lægen ikke havde været SÅ dygtig? (og hans kollega haft 
tid til at give en hånd?) 

Ansvaret for beslutningen om afl ivning eller operation er 
stort og det er opdrætterens alene! Og opdrætter bør have 
gennemtænkt situationen meget nøje inden hvalpene fø-
des, ja helst inden parringen.

(Footnotes)
1 N. H. C. SALMON HILLBERTZ AND G. ANDERSSON: 
Autosomal dominant mutation causing the dorsal ridge 
predisposes for dermoid sinus in Rhodesian ridgeback 
dogs; Journal of Small Animal Practice (2006) 47, 184–
188

Få din egen annonce

... for din hund, din kennel, dit fi rma eller andet 
i kataloget til 

 ÅRETS RIDGEBACKDAG

Pris: 1/1 side (A4) kr. 200,00
 1/2 side (A5) kr. 100,00

Færdigt materiale sendes til PR- og bladansvarlig Erik Kristensen, 
e-mail amv@inet.dk

Betaling indsættes på klubbens konto i BG-Bank Ktonr. 1551-
73604444 eller sendes på en check til kassereren. 

Vereus Qoya Sir-Mertlach Rafi ki
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Hvalpebideri
HVALPEBIDERI:

Jeg kan se at der er 6 sommerkuld på vej, så hvad med 
lidt god information om afhjælpning af  hvalpebideri.

Bogen ”Klikkertræning for din hund” af Morten Egtved & 
Cecilie Køste, fra forlaget Canis har et godt afsnit om hval-
pebideri. Bogen er for øvrigt rigtig god for klikkerbegynde-
re og som genopfriskning til de mere øvede.

Afsnittet jeg har valgt er også afl æring af bideri uden 
klikker

Uddrag:
”Alle hvalpe bider! Da du var på besøg hos opdrætteren, 
så du måske, hvordan hvalpene legede med deres kuld-
søskende. De river og fl år i hinanden med deres små, sy-
lespidse hvalpetænder. Af og til hører du et hyl fra en af 
hvalpene, og den trækker sig måske lidt væk, før den igen 
kaster sig ind i legen med liv og sjæl. Dette er helt naturlig 
hvalpeopførsel, som de fortsætter med, når vi får dem  
hjem. De bider os i fi ngrene, i arme og bukseben eller i an-
sigtet, hvis de får chancen til det. Nogle hvalpe er mere 
energiske end andre, og specielt små børn kan blive 
skræmt af det. Man risikere at gøre noget, som egentlig 
ikke er et problem til et ganske alvorligt problem. Man be-
gynder måske at tage hårdt fat i hvalpen for at lære den ” 
at opføre sig ordentligt”. Dette kan resultere i tre forskelli-
ge problemer, som faktisk er lige alvorlige.

1. Nogle hvalpe synes, at der er helt fi nt at få al den op-
mærksomhed, når de bider, så de fortsætter med det. Ne-
gativ opmærksomhed er bedre end ingen opmærksom-
hed. Det at bide i ejerens hænder eller i snoren bliver 
efterhånden en indarbejdet måde at få opmærksomhed på 
for denne hund, og man risikerer, at den tager den adfærd 
med sig langt ud over hvalpealderen. Den holder måske 
op med at bide i det øjeblik , den bliver straffet (det gør 
den også, hvis du giver den en godbid for at bide), men 
ikke længe efter er den i gang igen.

2. Andre hvalpe bliver så skærmte af at blive straffet, at de 
helt holder op med at bide. De holder dog også op med at 
hilse eller tage kontakt i det hele taget. Hundeejeren vil 
ofte være ganske tilfreds i første omgang, men faktum er, 
at dette er lige så slemt, fordi disse hvalpe går glip af en 
værdifuld social læring, og det er ofte sådanne hunde, der 
bider, når de bliver voksne.

3. Den tredje variant er hvalpe, som bliver så skræmte 
over at blive straffet, at de må forsvarer sig. Når ejeren bø-
jer sig ned for at tage fat i hvalpen, knurrer og bider den 
for alvor – og det er noget helt andet end hvalpebideri. Her 
er historien endt for alt for mange helt normale hvalpe, 
som ikke har gjort andet forkert end at havne hos menne-
sker, som ikke vidste bedre.

Faktum er at hvalpebideri faktisk er vældig nyttigt! Når 
hvalpe bider i hinanden, lærer de en vigtig social færdig-
hed – bidehæmning. De lærer, at tænder gør ondt, når 

man bider hårdt. Hvis en hvalp bider for hårdt, stikker den 
anden hvalp i et lille hyl og trækker sig væk. På den måde 
erfarer hvalpen, at det ikke var sjovt - ”når jeg bider for 
hårdt, vil den anden hvalp ikke lege med mig mere” Og så 
er den lidt mere forsigtig næste gang. Nu er den på vej til 
at lære at kontrollerer sine tænder.
OK, hvalpebideri er naturligt, men det er stadig en god ide 
at få det under kontrol. Her er følgende forslag:

Få kontrol over hvalpebideriet
Vi kan følge omtrent den samme fremgangsmåde som 
hvalpene i hvalpekassen gør, når vi laver en træningsplan.

Trin 1
Hav hvalpen på skødet eller leg med den på gulvet. Lad 
den bide så meget, den vil, i dine hænder. Hvis hvalpen er 
lidt forsigtig  af sig, kan du opmuntre den lidt (de fl este 
hvalpe gør det imidlertid af sig selv, så snart de får chan-
cen). I samme øjeblik hvalpen bider lidt hårdere end sæd-
vanlig, klynker du et højt ”AV”, rejser dig og går væk i 
mindst 20 sekunder. Du skal ikke sige ”av” på en streng 
måde, det skal mere ligne et hvalpehyl! - dette har hvalpen 
forudsætninger for at forstå fra tidligere. Så går du tilbage 
til hvalpen og leger lidt med den igen. Så længe hvalpen 
bider forsigtigt (forsigtigt må defi neres forskelligt fra hvalp 
til hvalp), fortsætter du legen, men i samme øjeblik den bi-
der lidt hårdere end sædvanlig, hyler du ”AV” og går væk 
igen.

Trin 2
Når du ser, at hvalpen begynder at forstå spillereglerne, 
øger du kravene lidt. Nu godtager du kun forsigtig bideri. 
Hvis den bider bare lidt uforsigtig, hylder du ”AV”, rejser 
dig og går væk – timeout! Efter nogle sekunder går du til-
bage og leger med hvalpen igen. Efterhånden tåler ud 
mindre og mindre, før du skriger ”AV”. Hvalpen skal på 
denne måde få følelsen af, at du bare bliver mere og mere 
pivet, og at den virkelig må være forsigtig med dens tæn-
der, hvis den skal være sammen med dig. Til sidst tåler du 
kun, at hvalpen ”sutter” på dine hænder. Du kan også sæt-
te andre spilleregler op, som for eksempel, at tænder i an-
sigtet betyder, at legen er slut.

Målet med disse to trin er ikke at lære hvalpen, at den over-
hovedet ikke må bide – målet er at lære den at være forsig-
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tig, når den bider. Denne bidehæmningstræning begynder 
allerede i hvalpekassen med dens kuldsøskende. Du må 
imidlertid fuldføre denne oplæring og lære hunden, at de 
samme regler gælder i forhold til mennesker (mennesker 
tåler endda endnu mindre!). Man kan antage, at hvalpe, 
som bliver taget tidligt væk fra resten af kuldet, har endnu 
mere brug for denne træning, end hvalpe, som bliver sam-
men med deres søskende og forældre i længere tid.

Trin 3 – alternativ a
Når hvalpen er omkring tre måneder, bør den have lært, at 
man skal være forsigtig med sine tænder. Nu kan vi efter-
hånden begynde at lære hvalpen, at den slet ikke behøver 
at bide. Det kan vi gøre på (mindst) to måder. Vi kan fort-
sætte træningen under punkt 1 og 2. Vi kan klynke ”AV!”  
rejse os og gå væk i samme, den sætter tænderne i os, li-
gegyldig hvor forsigtig den gør det. Så længe hvalpen op-
føre sig acceptabelt (ikke bider), nusser vi med den, den 
får lov til at ligge i skødet på os, eller vi kan sidde på gul-
vet og nusse med den, mens den tygger i sit legetøj, men 
mennesker må man aldrig bide i PUNKTUM.

Trin 3 – alternativ b (klikkerbetinget hvalp)
Når hvalpen har lært, at den kun må bide forsigtigt, kan vi 
bruge klikkeren til at lære den, at den overhovedet ikke må 
bide. Det kan gøres på følgende måde: opmuntre hvalpen 
til at bide (forsigtigt) i din hånd eller sweater (vel at mærke 
kun hvis den har brug for opmuntring). Bliv derefter passiv. 
Sid helt roligt og vent på at hvalpen tilfældigt slipper sit tag 
af sig selv – klik i det samme, den slipper, og beløn med 
en godbid. Lok den IKKE til at slippe ved hjælp af godbid-
den – det lærer den ingenting af. Vent i stedet, til den slip-
per af sig selv, før du klikker og belønner. Så begynder du 
legen forfra. Når hvalpen bider, bliver du passiv og klikker 
og belønner, i samme øjeblik hvalpen slipper igen.

Du vil efterhånden opleve, at hvalpen ikke har så meget 
lyst til at bide i dine fi ngre, selv om du opfordre den til det 
– klik og beløb for det også! Når du begynder at klikke og 
belønne for, at den ikke bider, selv om du ”opfordre” den til 
det, plejer hvalpen at lære det så hurtigt, at jeg faktisk vil 
fraråde, at man starter træningen med det, fordi det er vig-
tigt, at den lære at bide lidt forsigtigt, inden den lærer, at 
den overhovedet ikke må bide.

Instruer familiemedlemmer og gæster i spillereglerne: 
Hårdt bid = ”AV!” og alt hilsen og kæl slutter. Hvis du har 
små børn, kan du klikke og belønne, når hvalpen går hen 
til børnene og lugter forsigtigt til dem eller bare opholder 
sig i nærheden af dem på en anstændig måde. Hvis hval-
pen er uforsigtig med barnet, vil det være effektivt, hvis du 
siger ”AV!” højt. Det vil hvalpen stort set altid reagerer på, 
hvis du har gjort dit forarbejde ordentligt. Større børn kan 
lave trin 3 alternativ b på deres egen måde under dit op-
syn. Lad dem lege med hvalpen, blive passive og klik og 
beløn, når hvalpen slipper. Derefter kan du klikke og be-
lønne, når hvalpen nægter at bide, selv om de vifter med 
hænderne foran hvalpen og opfordrer den til at bide.

Hvalpebideri forsvinder som regel af sig selv omkring 4-5 
måneders alderen, så længe man ikke har givet det unø-
dig opmærksomhed. Med systematisk træning forsvinder 

det endda tidligere, og du har hele tiden fuld kontrol over 
fænomenet.

OG vi tager det en gang til – hvalpebideri er helt normalt! 
Sig det også til naboen, hvis han klager over sin ”aggresi-
ve” eller ”ondskabsfulde” hvalp!

Hvad hvis hvalpen allerede har bidt sig fast i bukserne på 
en toårig? Skal vi så bare vente, til den slipper af sig selv 
og klikke? Nej selvfølgelig ikke. Tag hvalpen væk  fra bar-
net stille og roligt uden at skræmme nogen af dem. Deref-
ter begynder du at træne hvalpen i, hvordan den skal op-
føre sig i nærheden af barnet. Klik og beløn, når den 
forsigtigt undersøger barnet, eller når den er i nærheden 
af barnet uden at være interesseret i det.

Der er forskel på træning og det at løse akutte situationer. 
Du skal være god til at stoppe hvalpen  venligt og bestemt, 
når den gør ting som at rive ting i stykker, bide i ledninger 
eller plage familiens unger. Når du har gjort det, skal du 
begynde at tænke på, hvordan du kan lærer hvalpen at 
gøre noget andet i stedet i disse situationer (ligge roligt i 
stedet for at springe hysterisk rundt, lugte forsigtigt til bar-
net i stedet for at gø osv.) Problemet ved mange hundhold 
er, at den eneste ”træning”, hunden får, er i det øjeblik den 
gør noget forkert (akut situation). Det har desværre intet 
med effektiv hundetræning at gøre. Dit job som hundeejer 
består i at undgå disse situationer i det hele taget opstår!”

Jeg vil gerne afrunde dette uddrag med endnu et godt råd 
af egen erfaring.
En træt hvalp er ofte en hyperaktiv hvalp, vores RR-hvalpe 
er ikke de bedste til selv at fi nde ud af hvornår der skal der 
hviles, og det skal der faktisk ofte..

Hvis hvalpen er vant til være i bur og opfatter det som en 
hyggelig hule, kan det være en god ide, at du vælger hvor-
når hvalpen skal hvile/sove – timeout nu – put hvalpen ro-
ligt og venligt ind i buret, gab gerne lidt imens. Jeg har 
også haft rigtig gode resultater med at efterligne hundenes 
smasken i disse situationer. Smasken og gaben samtidig 
betyder ganske enkelt ”nu går fl okken til ro”. Er hvalpen 
træt, vil der ikke gå længe før den sover sødt.

Rigtig god fornøjelse med hvalpene!
Jette & Caziba
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Lure Coursing - Jylland
Løbskalenderen er som følger:

DATO DAG STED TIDSPUNKT

29/6 2006 TORSDAG SUNDS (HOS MARGIT, KENNEL ELLEMOSENS) 19.00 – 21.00

6/8 2006 SØNDAG LØVE (HOS HELLE & JENS, LØVEVEJ 36, 8654 BRYRUP) 15.00 – 17.30

27/8 2006 SØNDAG IKKE FASTLAGT

10/9 2006 SØNDAG IKKE FASTLAGT

1/10 2006 SØNDAG IKKE FASTLAGT

22/10 2006 SØNDAG IKKE FASTLAGT

Hvis der er under 5 tilmeldinger forbeholder vi os ret til at 
afl yse et arrangement.

SÅ HUSK at tilmelde dig hvert løb enten til:
Jette Fuglsang: pip-pip@post.tele.dk eller
Helle Lauridsen: helle@kibutata.dk

Det er altså ikke nødvendigt at melde fra, men derimod at 
melde til! - der vil blive sendt en reminder ud ca. en uge 
før hvert arrangement med tid og endeligt sted.

Deltagergebyr er 25 kr. pr. arrangement pr. hund 

Skulle du kende til et godt areal til Lure Coursing kunne 
det måske bruges på en af de ikke endelig fastlagte arran-
gementer (så kan du sikre dig at det bliver i nærheden af 
hvor du bor).

Krav til areal:
● Ikke for tæt på vej med mindre det er indhegnet
● Ikke for meget vildt i området
● Ikke alt for langt græs
● Ikke stenet
● Må gerne være lidt kuperet men ikke et krav, kan være 
fl ad mark/bane

● Man skal kunne overskue hele løbsbanen på 200-300 
m altså ikke for mange træer og buske

● Parkeringsmuligheder

Bor du i jylland (eller har du lyst til at køre langt) og er du 
ikke på jyllands mail-liste kan du tilmelde dig på: 
pip-pip@post.tele.dk

kh
Jette

Lure Coursing - Sjælland
fra Kallerup Væddeløbsforening’s hjemmeside:
http://www.kvf-dogracing.dk/

Der afvikles Coursing på følgende datoer 

1/7 - 22/7 - 26/8 - 23/9

(bemærk venligst at den tidligere fastsatte dato 10/6 er afl yst, og erstattet af 1/7)
dog med forbehold, så husk lige at tilmelde jer.

Sted: Ramsølillevej 27, Gadstrup
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Ridgebackens BrugsNews

LP-Prøver
Ridgeback Klubben  afholder LP-prøver lørdag den 28. okto-
ber 2006 i Gesten Hallen.
Prøverne vil være åbne for alle racer. 
Der er inviteret 2 dommere og der vil derfor være mulig-
hed for bedømmelse i eliteklassen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen – nærmere information 
følger.

Så er det lige på trapperne ...
... en ny titel der lægger vægt på hundenes mere brugs-
relaterede egenskaber. Brugshundeudvalget har lavet 
forarbejdet, der kun venter på den endelige godkendelse 
fra bestyrelsen - følg med på hjemmesiden!

Brugshunde udvalget.

AgilityHjørnet
Af Lena Carlsson

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

Så sluttede agility-sæsonen i min klub.

Når man har en hund af hunkønsslagsen, så må man ikke 
komme til træning, under løbetiden. Derfor missede vi
de sidste 3 gange. Det var ikke til at bære! Så efter lidt 
research fandt jeg en agility-klub i nærheden, hvor der lige 
var 3 gange tilbage. Det passede jo helt fi nt. Første gang 
var i søndags og vi var kun 5 hunde. Så vi fi k rigtig prøvet 
banen igennem en masse gange - i modsætning til det før-
ste sted, hvor der altid var en del ventetid.

Pose
Denne disciplin kan være ren barnemad og så er det jo bare 
fjong. Men den kan også volde store problemer hos nogle 
hunde. En god måde at takle det på kunne være, at få in-
struktøren eller et familiemedlem til at holde hunden ved 
posens indgang, og så står du nede ved udgangen og løfter 
posen, så den bliver til en tunnel - dvs. så din hund kan se 
dig nede i den anden ende. Så lokker du hunden til dig - sig 
først kommandoen ”pose” og hvis den ikke kommer, så kald 
på den - og husk at rose, rose, rose! Dét nogle hunde ikke 
kan li’ er nok, at de ikke kan se hvad de begiver sig ud i. Og 
når man er en RR, så skal man jo være forsigtig. Der kunne 
stå en løve på spring udenfor posens udgang!

Det aller vigtigste er, at ikke forcere øvelserne. Din hund 
skal kunne li’ det. Det skal være sjovt. Og som regel, hvis 

din hund kan mærke, at du synes noget er sjovt, så vil den 
også kunne li’ det. Er der en disciplin, som din hund føler 
sig utryg ved, så spring den over og prøv igen næste 
gang. Instruktørerne bør have forståelse for forskelle i 
temperament og mod.

I øvrigt ramlede jeg ind i samme situation som jeg beskrev 
i blad 4/2005 (med Zibu’s mor, Tiwa) - det med at en frem-
mede går ved siden af. Nu var Zibu og jeg jo startet et nyt 
sted. Og første gang gik instruktøren med os rundt. Da vi 
kom til bommen, stoppede Zibu halvvejs op ad rampen, 
kiggede på insruktøren, kiggede på mig, kiggede på in-
struktøren igen, og så sprang hun ned - på min side. Jeg 
fortalte instruktøren, at det nok var fordi hun stod der, og 
hun gik straks et stykke væk, og vupti - ingen problemer. 
Det var rart, at jeg havde prøvet det før, så jeg vidste hvor-
dan jeg skulle takle det.

I øvrigt, hvis I skulle have spørgsmål til dét, at gå til agility, 
så er I velkomne til at kontakte mig på lena@hazinas.dk

Rigtig god sommerferie til alle klubbens
med lemmer og deres dejlige hunde!  ☺

Mange hilsener
Lena & Zibu
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Udstillinger i 2006:

Født Fars navn Mors navn Opdrætter
13. maj 2006
7 hanner og 6 tæver

NLCH BCH HRCH INTCH VV03
Jockular Jamal Aquamarin

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 - mobil 40 56 40 67
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

23. maj 2006
5 hanner og 4 tæver

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
Cell. 24 84 74 90
E-mail: andersigne@mail.dk

Forventet fødsel Fars navn Mors navn Opdrætter

26. juni 2006 LP1 LP2 UHP FP
RidgeBow’s Embo of Canello
HD: A AA: 0

UHP
Kuzonga’s Bayana 
J’Adore
HD: A AA: 0 

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

21. juli 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

Forventet parring Fars navn Mors navn Opdrætter

20. juni 2006 SCH NCH FINCH NORDCH 
INTCH ESTCH
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 - mobil 40 56 40 67
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

Hvalpelisten - 05. juni 2006 (fra klubbens hjemmeside)

 Dato  Sted Anmeldesesfrist Arrangør Dommer

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:
Lurekoursing - se side 20

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

Væddeløb og lurecoursing på Kallerupbanen er startet op. 
Hold øje med www.kvf-dogracing.dk  Se også side 20.
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:

Sidste nye spille-dille:  

Ridgeback Skak!

Foto:  Lena Carlsson
Sted:  Radisson SAS Fredensborg Hotel, Bornholm


