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RRKs hjemmeside
Som de fleste ved gik klubbens hjemmeside ned da
Nettonets server crashede i sommer.
Klubben har derfor skullet tage stilling til om webmaster
skulle bruge ressourcer på at genopbygge de gamle sider
samt indkøbe et nyt editeringsprogram, eller om vi skulle
udnytte chancen og få bygget en helt ny og moderne web
op. Vi har besluttet os for det sidste og webmaster har
derfor kun nødtørftigt rettet den gamle web op og håber at
klubbens medlemmer vil bære over med os i mellemtiden.

Ridgeback-dagen - en saga blot?
Endnu en Ridgeback-dag er afviklet. Endnu engang siger
man:”aldrig mere”. Hvorfor? Fordi der aldrig er nok hjælpende hænder.
I år troede vi det anderledes, fordi der er så mange ridgeback-ejere på Sjælland. Opfordring i bladet blev skrevet,
og bøn sendt ud på den Sjællandske mailingliste, men lige
lidt hjalp det.
3 personer blev det til, inklusiv undertegnede. Jo, vi fik
mails fra et par mere, men de handlede mest, om at hjælpe på selve dagen. Al planlægning, indkøb, dommerkørsel
osv. osv. skulle der jo tages hånd om inden.
Når man ser det flotte deltagerantal – 86 hunde plus familier, så er det et stort arrangement. Derfor undres man
over, at der ikke er flere der melder sig, men kun ønsker at
komme og nyde frugten af andres arbejde. Arrangementer
som Ridgeback-dagen overlever ikke, hvis der ikke sker
en ændring.
Når dette er sagt, så vil jeg sige tusinde tak til dem som
hjalp med at få tingende til at fungere på selve dagen.
Der var nogle meget aktive jyder og fynboer, og uden dem
var det simpelthen ikke gået.
Ridgeback-dagen 2006 havde den bedste pressedækning
nogen sinde. Både ugeaviser, dagblade samt TV2 Øst
bragte indslag om dagen og racen, så det var helt i top.
Skal vi være kritiske, så må det være mht. vejret. Har ikke
oplevet så våd en Ridgeback-dag før, og det lagde unægtelig, en dæmper på arrangementet. Gud ske tak og lov,
for at Terslev hallen kunne bruges. Ikke megen plads, men
alle tog det vist med godt humør, med tanke på, hvor vådt
det ville være udendørs.
Ved sidste bestyrelsesmøde, blev dagen evalueret, og vi
er blevet enige om at vi for fremtiden, kun skal holde
Ridgeback-dagen et sted med en ordentlig stor hal, så
vi altid kan trække indendørs.

Den nye web er under udarbejdelse - vi trænger til billeder,
mange billeder - send til helle@kibutata.dk

Til sidst et stort tillykke til de mange vindende hunde og
deres ejere.

kh Helle

Nada

Benzinkort

OBS ... LP aflyst!

Har du husket at tegne et OK-kontokort – hvis ikke kan du
nå det endnu Klubben har indgået en sponsoraftale med
OK-Benzin, således at vi får et beløb pr. liter brændstof,
der er købt på et kort tilsluttet aftalen – OG DET KOSTER
DIG IKKE EN JANTE – så skynd dig at kontaktet Nada på
kinyemi@kinyemi.com

OBS - LP er aflyst - bestyrelsen har besluttet at aflyse oktober måneds LP-arrangement i Gesten pga. uoverensstemmelser mellem dele af brugshundeudvalget og bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Kan hundefolk blive for lidenskabelige
Af James Edward Clark, Cecilton, Maryland USA
En autoriseret hundetræner talte for nylig om en klient,
som havde haft megen succes med monstant at have opdrættet gode hunde – ”og det bedste ved hende ” , sagde
han ” er, at hun stadig har en mand, nogle sunde børn og
hendes hus er pænt holdt” Noget mærkeligt noget at sige
måske. Eller er det???
Der er et stort antal hundefolk, som overdriver helt vildt, og
som er så ”hundegale”, at alt andet bliver ladt ude. De bærer deres hunde og hundeproblemer med sig altid, så det
til sidst ligger dem i graven.
Nogle af de meste succesrige og lykkelige opdrættere og
udstillere er alsidige mennesker. De har interesse i en hel
masse ting, og hundesporten har en passende plads i deres liv. Som resultat er det meget sundere hundefolk.
En udstiller, hvis altoverskyggende interesse er hunde, og
hvis venner er 100 % hundefolk, bliver naturligt involveret i
al den ubehagelige sladder, som følger med enhver konkurrencesport. Fordi de ingen andre interesser har, er den
kendsgerning ikke at blive nr. 1 på en udstilling sat op i liveller død-proportioner. De bliver derfor nødt til at finde en
årsag til nederlaget, så enten er dommeren en svindler, eller det hele er arrangeret på forhånd, eller de andre hunde
var farvede – kun for at retfærdiggøre nederlaget.
Hvis disse mennesker ikke kun havde satset på en ting i
livet og havde vundet en tennismatch dagen før, eller set
på, at deres søn havde arrangeret en lille fodboldturnering, eller havde set, at deres prisbelønnede azalea stod
med de allerstørste blomster i hele kvarteret, eller tiden

Good sportsmanship!
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blev brugt til en eller anden form for frivilligt arbejde og se
belønningen, så ville hundesporten måske finde sin rette
plads – som en sport, og de ville vide at den hund der slog
dem havde en anelse bedre hoved.
Det er endnu mere vigtigt for opdrætteren at se noget nyt,
skifte til noget andet, få tankerne til noget andet. Personer
der tilbringer 24 timer i døgnet 7 dage om ugen blandt deres hunde er langt mere modtagelige overfor den frygtede
sygdom: Kennelblindhed, end den, hvis interesser er varierede, fordi den sidstnævnte persons hunde deler rampelyset med deres roser, deres børn, deres tennis eller deres
frivillige arbejde. Og så er det lettere at se objektivt på en
hvalp og forstå, at selvfølgelig er den en smuk charmør,
men den er nødvendigvis ikke en verdensvinder.
Mindst vigtigt, men i sandhed en overvejelse værd, er
kendsgerningen at mennesker, der sætter hundesporten
”på den rette plads” er bedre ambassadører end de, der er
”hundegale”. De er i stand til at tale fornuftigt om andet end
hunde, og har interesser i den lokale beboerforening og teaterforening. Deres ”hundesnak” bliver gemt til friaftenen, når
de er sammen med hundefolk og derfor ikke har tid og råd
til sladder, men i stedet vier denne tid til alvorlig og lærerig
snak om hunde. Det giver langt de behageligste pauser.
Se jer omkring og bemærk, at en stor del af de virkelig respekterede og succesrige hundefolk i dag er dem, som
opdrætter og udstiller hunde, som en del af et fuldt og nyttigt liv mere end dem som udelukker alt andet.
Artiklen er indsendt af Kirsten Juhl Hansen
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Referat af bestyrelsesmøde den 15/8-06
1. Indkommende post
a. 5 hunde HD fotograferet : 3 A, 1 B og 1 C samt 6
AA 0
b. Ny dommer for racen: Erling Kjær Petersen
c. Klubben har sendt blomster til Susanne Bay Jakobsen begravelse, takke brev fra forældrene
d. Sponsor aftale med OK benzin,
e. Kopi af brev fra DKK til medlem af RRK hvis hanhund har parret med en ikke FCI klub avlsgodkendt
tæve. Medlemmet er blevet gjort opmærksom på
at: ”… at det ikke er tilladt at samarbejde med en
anden kynologisk forening” og at hun fremover skal
sikre sig at ” at de tæver du lader din hund parre er
registreret i DKK eller anden FCI-anerkendt organisation. ”
2. Udgående post
Brev til medlem af brugsudvalget at hun ikke mere kan
være medlem
3. Gennemgang af RR-dagen 2006 :
GODT der var en hal! Det skal der også være mulighed for fremad. Tak til de tre der arrangerede og vi må
atter engang gentage at der var alt for få hjælpere.
Hvis RR dagen skal fortsætte som en hyggelig og alsidig dag er det vigtigt at flere melder sig.
Fænomenal pressedækning, to dagblade (Dagbladet
og Sjællandske) Terslev.dk hjemmeside, samt ugebladet Haslev posten. Og så var vi jo i TV Øst med et indslag. http://www.tv2east.dk/video/1930/2006/0812/
5.asx

7. Avls- og Sundhedsudvalget
a. møde i august vedr . revision af etiske regler og sundhedssamarbejde med andre klubber. Endnu ikke noget
nyt om UMT Sjælland/Jylland 2006

8. Udstillingsudvalget
a. nytårsudstilling i januar i Jylland,
b. 44 tilmeldt ST Merløse
c. Udstillingerne giver generelt overskud
9. Regler for hvalpelisten
a. Revideres – der kigges på den svenske
10. RRK’s hjemmeside
a. Skal revideres, Jonas fra SRRS har givet et tilbud
på ca SKR 10.000 og bestyrelsen har besluttet sig
til at acceptere tilbudet
11. Jubilæumsudstilling 2007
Blad planlægges om Racens historie i DK.
Poul har kig på passende steder på Fyn
12. Næste BM :
1/11 hos Nada
13. Eventuelt
Brev skrives til DKK om at klubben ønsker at det nedlagte avlsforbud på hunde fra ikke FCI stambogsførende organisationer kun kan hæves efter opnåelse
af klubbens skriftlige godkendelse

4. Blad 3
a) Vi har fået ny trykker som kan levere farveomslag
til samme pris
b) Nada laver klummen
c) Stafetten – sinus tema, Haslund
d) Udstillingskalender jule og nytårsudstilling
e) RR dag billeder og resultater
Generelt skal alt materiale til Erik
5. Regnskab
a) RR dagen endnu ikke opgjort men det ser fint ud
6. Rapport fra Udvalg: Brugshundeudvalget
a) Titel forslag endnu ikke indsendt til DKK, da LC delen skal afprøves. Dette bliver den i løbet af eftersommeren i Jylland. Erik indsender til DKK 16.8 for
retningslinier vedr. LC godkendelse.
b) Møde i FDA, kasserer mangler, men formanden
overtager resten af regnskabsåret. LP prøver i forbindelse med Stepping forsøges i 2007. Der er store interne problemer i flere af FDA klubberne.
c) Udvalget er blevet reduceret med en person på
grund af tonen i kommunikationen mellem medlemmet og resten af udvalget/betyrelsen
Thako - foto: Lene Thornkær
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Lurecoursing
af Erik Christensen
Så er der for alvor kommet gang i denne disciplin i det jyske. Søndag den 27. august mødte ikke færre end 16
Rhodesian Ridgebacks op til arrangementet i Sunds.

den finder ud af hvad der skal ske. Dette gælder også de
andre RR’s der opholder på coursing området, så føreren
skal være opmærksom på både egen RR og på de andre.

Her forsøgte vi os for første gang med tidtagning og banen
var målt op på behørig vis. Ifølge FCI skal banen være
mellem 500 og 1000 meter lang – vi havde kun line til 450
meter, så inden vi får vores egne regler trimmet fuldstændigt må vi have fat i noget mere line.

Før løbet:
Tilmeld dig hos løbsledelsen, og betal startafgiften.
Varm din hund op, således at muskel-og ledskader undgås.
Hunden skal altid være i snor på løbsområdet.

Der er jo som tidligere annonceret en ny titel på vej i klubben, hvor der fokuseres mere på ”brugsrelaterede” egenskaber end det eksteriøre mæssige. Lene Tornkjær har
været en stor arbejdskraft i denne nye titel og nu er vi i finpudsningsfasen, inden vi sender ind til DKK for godkendelse. En af disciplinerne i denne nye titel er Lurecoursing.

Kontroller at hunden ikke kan trække sig ud af halsbåndet.
Være opmærksom på din lineføring, det er ikke alle andre
hunde der har lyst til at ’snakke’
Hav din hund klar 5 minutter før i skal starte, således at vi
undgår ventetid

Søndagens tider var som følger:

Hold altid afstand til banen, hvor der er løse hunde

1:

Nala (M´gongo)
– 42,73 sek. 38 km/t

2:

Tessa
– 43,75 sek. 37 km/t

3:

Mwisho
– 44,88 sek. 36 km/t

4:

Caziba
– 44,99 sek. 36 km/t

Løbsstart/løbet

5:

Chessie
– 45,43 sek. 35,5 km/t

6:

Zumeli´s Nala
– 48,31 sek. 33,5 km/t

Gå til start, når hareføreren kalder dig frem.

7:

Luna
– 48,59 sek. 3,5 km/t

8:

Cheewa
– 49,32 sek. 33 km/t

Følg hareførerens anvisninger for start af hunden.

9:

Tinka
– 49,44 sek. 32,8 km/t

10: Axola
– 51,38 sek. 31,5 km/t

11: Kali
– 53,88 sek. 30 km/t

12: Cekesi
– 54,88 sek. 29,5 km/t

13: Dodo
– 60,01 sek. 27 km/t

14: Rafiki
– 60,10 sek. 27 km/t

15: Balu (hvalp)
– på 1/5 bane

16: Kidogo (hvalp)
– på 1/5 bane

For at alle skal få en god og positiv oplevelse har vi lavet
nedenstående ”Regler” for deltagelse i LC i RR klubbens
regi:

Gør opmærksom på om din hund er begynder eller en
øvet lurecourser
Når din hund er startet skal du gå til målområdet og være
klar til at sætte line på din hund igen.
Bryder din hund løbet er det vigtig at du får din hund indkaldt hurtigst muligt, du skal altså kunne kalde din hund
til dig…..
Når hunden ankommer til målområdet skal den roses og
have lov til at bide/snuse/lege lidt med byttet før du fjerner
den fra banen

Vejledning for hund/fører ved
Ved start med flere hunde skal disse bære mundkurv

deltagelse i RRK’s lurecoursing.
Efter løbet:
For at deltagelsen i RRK’s lurecoursing arrangementer
skal blive en positiv oplevelse for både RR og fører er der
nogle anvisninger føreren skal gøre sig bekendt med før
løbsstart.
Lurecoursing er en disciplin hvor hundens jagtinstinkt pirres, dvs. man vil ofte se sin RR reagere på en måde som
man normalt ikke ser i hverdagen. Har den prøvet det et
par gange med succes, vil hunden blive meget ’tændt’ når
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Kontroller hunden for skader (ben, trædepuder, klør mm.)
Gå hunden af. Pulsen er lige nu meget høj, musklerne er
spændte, en let travetur på´500-1000 meter får pulsen ned
og løsner musklerne.
Er din hund tørstig må den kun drikke lidt vand lige efter
løbet, pulsen skal være nede før den må drikke større
mængder.
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Er det meget varmt skal den ligeledes køles ned med
vand. Skyl benstammer og underkant af brystet, men undgå at nedkøle de store hovedmuskler.

Flere løb samme dag:
Er du tilmeldt til flere løb, slapper i bare af mellem løbene.

Generelt:
Husk at alle der starter en hund i et løb også skal trække
haren ud. Du skal trække haren når der er to løb tilbage
før du skal starte din hund. Aftal evt. med en anden løbsdeltager at i trækker haren ud for hinanden hvis dette ikke
kan lade sig gøre.
Vi håber I får en rigtig dejlig coursing dag, på snarligt
gensyn…….

Caziba & Tessa. Foto: Claus Lambæk

Rhodesian Ridgeback Klubben inviterer til

Juleudstilling og Julefrokost den 2. december
i St. Merløse.
Dommer: Gunnar Nymann
Deadline for tilmelding 28. oktober
Julefrokost 125 kr
Børn under 11 år halv pris!
Yderligere info kommer på klubbens
hjemmeside: www.ridgebackklub.dk
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Tanker fra en
hvalpekasse
af Anne Marie Haslund

mere! Nå, ja, tre sinushvalpe er vel ikke så galt ud af 13.
Efter fem uger dukkede der så en sinus mere op på hovedet af en hvalp. Den var tyk og måske betændt, så hurtig
operation var påkrævet. Det gik heldigvis fuldstændig perfekt og vi kunne aflevere en hvalp til køberen, som var
færdigopereret.

Måske ender 13 med at blive mit lykketal.
D.13 marts blev C’Hakika parret første gang. 13. maj blev
der født 13 hvalpe på 13 timer. Der er nu noget med det
13-tal.
Det har været en skøn oplevelse at have hvalpe!
Ikke yndigt, rosenrødt og pussenusset, men benhårdt arbejde i to måneder, med sutteflasker, mælkeblandinger,
tis og hvalpebæ, skemaer, vagtskifte, mangel på søvn og
mangel på normalt familieliv, oven i sinus, ekstra kroner,
off set’er, stritører, ko-haser, for meget sort, hvidt og hvad
der nu ellers kan være, der giver bekymringer i opdrættet.
Ridgeback er en svær race at avle på, rent exteriørmæssigt.
Hele familien har været inddraget i projektet. Katrine og
Julie på 13 og 11 år har påtaget sig store opgaver med
hvalpene og været meget ansvarlige og vi har virkelig haft
brug for deres hjælp for at det hele skulle fungere, for ALT
stod i hvalpenes tegn. Det har beriget vores familie, det
har været et projekt vi har været fælles om, og ikke
mindst er vi meget stolte over resultatet, vores smukke,
harmoniske kuld, som forhåbentlig kommer til at være deres nye familier til glæde i mange år fremover.
Inden man går i gang med at planlægge et kuld hvalpe er
der utroligt mange forberedelser der skal gøres og situationer der skal tænkes igennem:
• Har man overhovedet tiden?
• Hvor finder man en god hanhund?
• Hvordan forholder man sig med sinushvalpe?
• Kan man finde nok ordentlige hvalpekøbere?
• Hvad gør man med evt. ”overskudshvalpe”? Er du villig til selv at beholde nogle?
• Pengene? (Det er dyrt at opdrætte et kuld hvalpe og
med mindre man har overskud på kontoen, skal bankrådgiveren kontaktes)
Der er mange andre overvejelser, men det var nogle af
disse, der kom til at fylde hos os. Tiden. Du skal kunne få
fri fra arbejdet til research af hanhund (vi var både i Tyskland og Holland), til dyrlægebesøg, parring, fødsel og efterfølgende skal der være nogle hos hvalpene hele tiden.
Med 13 hvalpe skal der gives mælkeerstatning og de tre
første uger gav vi et hold hvalpe mælk, mens det andet
hold diede og ind i mellem rensede vi så sutteflasker og
tilberedte mælkeblandinger, rensede hvalpekasse og fodrede mor C’Hakika med to kilo kød om dagen. Nogle
dage bevægede jeg mig stort set ikke væk fra hvalpekassen og stemningen omkring hvalpene var ligeså intens
som omkring et nyfødt barn. Ligesom børn bringer både
glæde og bekymringer, ligeså er det også med hvalpene.
Fra starten havde vi afgjort, at sinushvalpe ikke skulle aflives. Først havde vi to hvalpe med sinus. Så kom der en
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Netop det, at overgive en hund, som allerede var opereret
for sinus, var sådan en lettelse, at jeg synes, at det er her
min bekymring for sinus går.
Dyrlægerne vil helst operere, når hvalpen er 8 måneder,
men ofte går der jo betændelse i sinus længe før og hvalpen skal så alligevel opereres ”før tid”
Ifølge dyrlægen var det ganske ukompliceret at operere
hunden. Alle operationer indebærer en risiko, men jeg
tror, at jeg fremover er villig til at tage den risiko og få min
sinushvalp opereret, inden den forlader mig og bevæger
sig ud til et nyt hjem. Det kan måske betyde, at hvalpen
skal blive hjemme et stykke tid længere, men i forhold til
trygheden ved at overdrage en færdigopereret hund, er
det en lille pris at betale.
Jeg er også yderst tilfreds med, at klubben har taget initiativ til at oprette et lille udvalg, der tager ud og hjælper
opdrættere med at identificere sinus i kuldet. Det er et
utroligt godt initiativ, for som opdrætter er man virkelig på
herrens mark, hvis man aldrig har mærket en sinus.
Jeg vil lige understrege, at jeg respekterer det valg folk
træffer omkring sinus, uanset om de afliver eller opererer.
Vi må pakke den moralske pegefinger væk og støtte folk
i, hvad der er det rigtige for dem.For os var det rigtige her
og nu at beholde vores hvalpe og det har vi ikke fortrudt
et øjeblik.
Hvalpekøbere. Det er et kapitel for sig, for man ønsker jo
kun de bedste hvalpekøbere til ens guldklumper.
Vi synes, at vi har fået fantastiske hvalpekøbere, som på
trods af mærkelige borende spørgsmål til privatliv stadig
holdt ved og vi har nu tolv af vores hvalpe godt placeret
og det er en fantastisk glæde.
Tilbage har vi D’Jumu, en skøn, kærlig ballademager som
vi heldigvis fik mulighed for at købe tilbage, da vi havde
fejlbedømt køberen. Han er nu til salg, men kun, hvis den
absolut rette familie dukker op.
Et kuld hvalpe kan altså også godt kuldkaste ens planer
om, hvornår man vil forøge sin egen hundebestand. Et
godt råd kunne være: ”Sørg for at holde den bedste hund
tilbage, for du ved ikke, om du ender med at skulle beholde den”
Så er der jo også lige det med pengene. Normalt snakker
vi ikke penge, når det drejer sig om vores hunde, men det
koster altså at opdrætte og det må ikke komme bag på nye
opdrættere, at det kan være store summer, vi taler om.
Jeg nævner i flæng: Rejse og hotelophold i udlandet i forbindelse med research og parring, parringsprisen, dyrlægeudgifter (flere end man regner med og gerne i weeken-

Ridgebacken Blad 3 - September 2006

Kinyemi Chaki D-kuldet. Født 13. maj 2006

der!) til blodprøver, scanning, sinusoperationer, vaccinationer, ormekure og i det hele taget ved skavanker under
drægtigheden og efter fødslen. Der er udgifter til ekstra
foder (dobbelt ration i en lang periode), mælkepulver
(dyrt!), til besøg af hvalpekøbere, hvalpetræf, mentaltest
og ikke mindst registrering af kuldet. Alt i alt løber det op,
og så vil jeg slet ikke nævne prisen til udstillinger, som jo
er en del af det at opdrætte, for det er jo også vores hobby.
Det er jo ikke altid, at man kan sælge et helt kuld til prisen
for en korrekt hvalp, så noget af det, jeg var godt og grundigt træt af, var at se dollar-tegnene i øjnene på rigtig
mange folk, heldigvis oftest ikke hundefolk.

Jeg synes faktisk, at det er ganske ok, hvis der er mulighed for et overskud på at opdrætte, for det er et seriøst og
hårdt arbejde, men jeg må også konstatere, at når enhver
er svaret sit, er der ikke det store overskud tilbage og så
er det godt, at det kun er en hobby.
Med disse tanker fra hvalpekassen ønsker jeg alt held og
lykke til nuværende og kommende opdrættere i deres bestræbelser på at lave gode kuld.
På vegne af hele vores familie
Anna Marie

Hunde gnaver
helst i sko
Postbudene kan slappe lidt af. Nutidens civiliserede hunde gnaver hellere i sko end i mennesker.
Det viser en statistik fra Forsikring & Pension
over antallet af skader, som hunde har forvoldt i
løbet af 2005. Hundene laver flere skader end
tidligere, men udgifterne til erstatninger falder.
Ifølge konsulent Christian Skødt fra Forsikringsoplysningen er det fordi, der er færre hunde,
der har væltet cyklister, løbet ud foran biler eller
skambidt mennesker.

Chessie med mors sko

- Så når vi har det store fald, er det typisk fordi,
vi har undgået de store personskader, siger
Christian Skødt.
Antallet af skader i 2005 er det højeste siden
2000.
- Vi har haft et pænt fald over de seneste år,
hvilket til dels skyldes, at der er blevet færre
hunde, men også at hundeejere i større udstrækning går på hundeskole, fortæller Christian Skødt.
Kilde: Jyllands-Posten den 19.8.2006

Efter 2 år gnaver Chessie i sko - lillebror sidder bare på storesøster
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Før du parrer i udlandet
af Helle Lauridsen
Ridgebacken er en meget international race. Rigtigt mange af vores danske Ridgebacks bliver parret i udlandet,
enten for at bringe nyt blod til Danmark eller fordi udenlandske tæveejere ønsker de linjer en dansk hanhund bærer.
Med Internettet og de mange hjemmesider bliver det lettere og lettere at finde en tilsyneladende passende partner
langt fra hjemmet – men pas på! De sidste år har også set
en eksplosiv stigning i antallet af ”racehunde” der ikke
stambogsføres i en FCI anerkendt klub. Disse såkaldte
dissident klubber oftest opstået fordi hundeejere har set
sig sure på FCI’s regler for stambogsføring: måske hunden ikke har kunnet få sin 2. præmie, hofterne har ikke
været gode nok – eller det har blot været for besværligt at
gennemgå de få krav der skal til for at få et kuld stambogsført korrekt.
Der er desværre efterhånden også en del Ridgebacks,
hvis ejere tilhører dissidentklubber og disse hunde har
også flotte hjemmesider og kan være født med FCI stambøger, som så først senere er overført til ”anden stambogsførende organisation”.

Det står enhver frit at melde sig ind i en dissident klub,
men de fleste FCI klubber, heriblandt DKK ser ret alvorligt
på et sådant samarbejde :
§ 11
Medlemskab ….
Stk. 2. Udelukket fra optagelse er bl.a. personer, der
a. er medlem af en af DKK ikke anerkendt kynologisk forening
….
c. opdrætter og/eller sælger hunde, der ikke er stambogsført i DKK
Pas derfor på før du parrer i udlandet – ifølge reglerne for
hvalpelisten skal den udenlandske hanhund jo være godkendt af DKK før parring, mens hvis en dansk hanhunde
ejer bliver kontaktet af en udenlandsk tæve, er det ejers
egen pligt at undersøge om en tæve er avlsgodkendt i det
pågældende land. Avlsgodkendelsesreglerne varierer –
kontakt evt. landets specialklub for reglerne, de kan som
oftest også give besked om den enkelte hund.

MEN de er IKKE godkendt til avl i FCI også selvom der findes nydelige HD og udstillingsresultater på hjemmesiden,
så er disse ikke FCI godkendte og kan derfor ikke godkendes i Danmark.

Klubben byder velkommen til
nye medlemmer:
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Fornavn

Efternavn

Tina

Amdisen

Hans-Jørn B.

Andersen

Mie

Bech

Susanne

Jensen

Jette

Krabbe

Dorthe Gundberg & Hans

Lock

Annette

Nielsen

Nicki

Næsted

Birgitte Madsen & Kim Breth

Pedersen

Charlotte

Pedersen

Anette

Raff

Birgitte

Schmidt

Bjarne

Sunesen

Mette

Vejen
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”Tysk kæreste”
af Lene Thornkær
Mon ikke næsten alle har prøvet at sidde med en tom fornemmelse i maven over et eller andet man pludselig har
fået at vide. Sådan en fornemmelse sad jeg tilbage med d.
5/7-06. Hvor det pludselig kom mig for øre, at Kali’s tyske
kæreste Mahsati som ville nedkomme med hvalpe d. 18/706 godt nok har en tysk VDH-stambog (FCI-godkendt), men
at hendes opdrætter IKKE er medlem af en FCI-godkendt
rr-klub i Tyskland. (Der er 3 forskellige at vælge mellem).
Det vil så sige at Kali’s små dejlige hvalpe ikke kan få en
FCI-godkendt VDH stambog, men en ikke godkendt FCIstambog fra IRV (Kan sammenlignes med DRU, dansk racehunde union). Og at Mahsati er blevet avlsgodkendt i
IRV. ØV, tænkte jeg for det var måske denne kombination
vi kunne overveje en hvalpe fra pga. spændende stamtavle med nyt blod til racen her i Skandinavien og Mahsati har
et dejligt temperament.

Hvis der skulle være nogen som gerne vil vide hvad det indebære at købe en hvalp med en ikke FCI-godkendt stambog, så har DKK et udemærket link:
http://www.dansk-kennel-klub.dk/707
Jeg ville selv enormt gerne have haft denne oplysning,
men indimellem må man lære tingene på den ”hårde”
måde.
Skulle der være ”nogen” som sidder og undrer sig hvad
det er jeg egentlig har forsøgt at skrive, så kontakt meget
gerne Lene for yderlig info på tlf. 75 55 77 57 eller
lenetornkjaer@hotmail.com
Hvis dette indlæg kan hjælpe nogen til ikke at komme til at
side med samme tomme fornemmelse i maven, så er mit
mål nået.

Men gjort er gjort og det kan der ikke ændres på.
SÅ HUSK hvis man som hanhundeejer får parringsforespørgelser, så er det ikke nok at checke tævens fysiske/
psykiske sundhed m.m. MEN check også om opdrætter/
kennel er FCI-godkendt.

Mange Venlige Hilsner
Kali og Lene
Med håb om at Alle har haft en dejlig sommer.

Under dette link kan alle FCI-godkendte kenneler findes :
http://www.fci.be/affixes.asp?lang=en&sel=8
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Dommernes medansvar
for racehundenes sundhed
Den enkelte hundeejer, opdrætterne, specialklubber, kennelklubber, dyrlæger og selvfølgelig også
eksteriørdommere har ansvar og mulighed for at bidrage positivt til at forbedre hundenes sundhed.
Hver eneste dommer, som dømmer på DKKs udstillinger, får tilsendt et brev, der skal minde dem
om deres medansvar.
I slutningen af 90´erne satte DKK fokus på eksteriørdommernes medansvar for racehundens sundhed. Det skete
bl.a. gennem en stor dommerkonference, som efterfølgende er blevet fulgt op på flere måder.
F.eks. har Danmark – efter en del international diskussion
– foranlediget, at det i dag fremgår af alle FCI´s racestandarder, at ”Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller
adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres”.

Dette har medført nedenstående brev til vores dommere:
”Til dommeren.
Dommerens medansvar for racehundenes sundhed.
Det er meget vigtigt for Dansk Kennel Klub og for DKKs
specialklubber, at du som udstillingsdommer bruger 5 minutter på at læse dette brev og den vedlagte raceliste inden udstillingen.
I Danmark har der gennem de seneste år pågået en intensiv offentlig debat om racehundenes sundhed. Både opdrættere og dommere har et medansvar for, at hundene er
fysisk og mentalt velfungerende.
Som dommer kan man naturligvis kun have et medansvar
for de fysiske og mentale forhold, som man kan konstatere
ved selvsyn. Det ansvar vil DKK bede dig være meget opmærksom på, når du dømmer.
I en række racer er der gennem en lang årrække sket en
gradvis udvikling, således at visse træk er blevet for ekstreme. Som eksempler kan nævnes: for store, udstående
øjne, for små, dybtligggende øjne, for korte næsepartier,
for rigelig hud, for store pelse, for rette haseled eller for
vinklede haseled.

Som supplerende vejledning har DKK tilføjet følgende:
”Forhold, der påhviler en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl”.
Et andet vigtigt dansk initiativ har været at udstyre alle
dommere, der skal dømme på danske udstillinger, med et
brev, som gør opmærksom på dommerens medansvar for
racehundenes sundhed, samt en liste over racespecifikke
problemer, som dommeren især skal være opmærksomme på.
På det seneste sundhedsseminar ”Viden på bordet” den 6.
marts 2006 drejede et af indlæggene (v. dommer og medlem af DKKs klagenævn Bo Lasthein) sig mere specifikt
om dommerens ansvar for at observere og sanktionere
hud- og pelsproblemer, og ikke slå sig til tåls med forklaringer om foder- og loppe allergi. –
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Det er en kendsgerning, at højt præmierede hunde benyttes mere i avlen end andre hunde. Derfor er det vigtigt at
være opmærksomme på, at man ikke kommer til at præmiere hunde med f.eks. ovennævnte fejl, eller andre fejl,
som påvirker hundens ve og vel.
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I Danmark har vi foretaget en vigtig tilføjelse til alle racestandarder. Den lyder: ”Forhold, som påvirker en hunds
sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl”.
Vi forventer af dig, at du medvirker til at holde racehundeavlen ”på sporet” gennem dit ansvarsbevidste dommervirke. På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB”

Kilde: lagt på DKKs hjemmeside den 15.3.2006

Klubben lykønsker:
Med titlen Dansk Champion:

Med udtagelse til DM i lydighed:

DKCH Springvalley’s Athena Olympia
O: Marie Cotton & Jeannine Happi
E: Nada Nikolic & Helene Cortsen

LP1 Lewanika Cekesi og ejer Helle Højmark
O: Helle Lauridsen

Med titlen Dansk Klubchampion:
INTCH SCH DKCH KLBCH Stenänga Ghali Binti Mfalme
O: Margareta Lantz
E: Margareta Lantz
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Når jeg bliver gammel
Af dyrlæge Bille Hovald

Ja, du ved sikkert, hvad du vil, når du bliver gammel, men
hvad med din hund? Når man planlægger starten, så bør
man også planlægge slutningen. Når en forening stiftes,
bør der også i dens paragraffer stå, hvad der skal ske, når
foreningen opløses. Kan du se hvor jeg vil hen????
Hvad skal der ske med din hund, når den bliver gammel
og hvornår er den gammel? Nogle bliver tidligt gamle og
andre ser unge ud helt til sidst. Men det er jo ikke kun udseendet, det er også det indre og det behøver nødvendigvis ikke at hænge sammen med det ydre udseende.
Det har man faktisk tænkt på i forskningen og her er en lille oversigt over, hvornår man kan betragte en hund for at
være gammel. Husk at blive gammel er en langsom proces, som begynder i de unge år. For dig sådan ca. når du
er/var 30 år. Så er der også den der med, at et menneskeår er lig med syv hundeår. Den er da god som ledetråd,
men ikke rigtig videnskabelig. Her kommer så et lille skema, som man bedre kan regne med:

Hvornår er en hund gammel?
Slid og slæb betyder en masse på hundens udseende
ligesom hos mennesker! Fysiologisk set så er de kloge
hoveder dog enige om:
Vejer din hund:
5 – 10 kg
10 – 25 kg
25 – 50 kg
Mere end 45 kg.

Er den gammel, når den er:
11,5 år
11,0 år
9,0 år
7,5 år

Og husk så lige, at når man er gammel, så behøver det
ikke at være slut - se bare på mennesker, der er mange,
der først rigtig får det godt, når de bliver ældre/gamle.
Men hvornår er det så slut?
Og hvor gammel kan man blive?

Og hvad sker der så, når hunden ældes og langsom bliver
gammel?
Det hele er sat lidt skematisk op, så det bliver mere overskuelig og ikke så svært at forstå og så er der til sidst
skrevet nogle spørgsmål som kun du selv kan svare på.

Det fysiske
Fysiologisk/alderdomstegn
- svagere muskler, hormonsvækkelse, modstandskraftsvækkelse, knoglesvækkelse overgangsalder/
knoglesvækkelse

Tænder
tandsten, karis, stomatitis (mundbetændelse)

Pelsen
• bliver tør, Huden bliver mere tør og mindre elastisk
(flere hudínfektioner), herved kommer forstærket hundelugt (gamle folk lugter)
Med alderen dannes mindre spyt - Tarmenes funktion nedsættes. - Nyrerne bliver dårligere. Lettere stendannelser.
Hjerte og blodkar bliver svagere.
HUSK at aktivere hunden, give den opgaver.
Dette er både vigtigt for fysikken såvel som for psyken.

Sanserne
- ældes forskelligt i følgende rækkefølge:
- øjne, hørelse, smag, følelse, Lugtesansen er den sidste ”der lukker døren”.

Foder/fordring:
- seniorfoder. Dvs. Mindre fedt, mindre protein, men af
BEDRE kvalitet - protein 18% - fedt 10%

Sygdomme

Før du får svar på det, så husk lige at gennemsnitsalder
og maksimumalder er to vidt forskellige ting.
Her kommer så et skema, der fortæller, hvor gammel en
hund så kan blive – altså maksimum og gennemsnitsalder:

Alderdomssygdomme kommer snigende og opdages først
når de er ret fremskredne. Hunden bemærker dem heller
ikke selv. Det er ikke usædvanligt at flere mere eller mindre alvorlige sygdomme optræder samtidigt.

Gigt:
Hvor gammel?
Maksimum alder for en hund:
Gennemsnitsalder for en hund:
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27 år
13 år

Skal hunden gå på medicin resten af sit liv eller kun i perioder? Grå stær/nedsat syn Kræft. Hver femte hund får
kræft i en eller anden form. Hjerte/kar sygdomme, Sukkersyge ,Lettere forstoppelse og diarre
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Skal man behandle de alvorlige alderdomssygdomme og
hvis ja så hvor længe?

”Resistance to a change in daily routine”
(nyt hjem, ejer nyt arbejde, ny hvalp I huset) kan
give forbigående depression

Det psykiske

Stædighed

Når hunden bliver ældre har den lyst til mindre
Båndene bliver stærkere. I kender hinanden. Hunden elsker dig mere end du tror. ”Kald det kærlighed, kald det
lige hvad du vil” Den forstår ikke, hvis du ”lader den i stikken”. ”Du må ikke glemme mig”
Den ved ikke, hvad alderdom er og opdager ikke,
at den ældes.… derfor skal den stadig aktiveres og have
”nye” opgaver, der passer til dens alder. (Bedstemor passer børn, bedstefar udfører småreparationer og kører med
post)

Den har tilkæmpet sig en vis status og visse privilegier.
Skyldes ofte ejers manglende konsekvens.
Skal jeg tage en ny ung hund ind, før den gamle dør Samme køn eller modsat køn? Se på hvad den nye skal bruges til.
Den gamle kvikker mest op med modsat køn, men det er
også hårdest (brænder hurtigere af)

Følelserne.
For hvem lever hunden? Hvornår er det slut? Hvor længe
skal/må er det forsvarligt at lade sin hund leve?

Opførsel
”Gider ikke spise så meget” ”Bliver mere kræsen” ”Gider
ikke gå så meget” Får ”kortere lunte”

Kilde: politihunden 4/2006

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

RRK’s Juleudstilling 2. dec 2006
Pris:

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

kr. 200,00
kr. 100,00

Færdigt materiale sendes til PR- og bladansvarlig Erik Kristensen,
e-mail amv@inet.dk
Betaling indsættes på klubbens konto i BG-Bank Ktonr. 155173604444 eller sendes på en check til kassereren.
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Det er mig eller hunden! Eller er det?!
Af dyrlæge Bille Hovald

Mange har nok set udsendelsen på Tv2 med Victoria Stilwell, hvor hun behandler de mest uregerlige hunde! Der
har været en god blanding af forskellige problemer lige fra
aggression til urenlighed. Men uanset hvor uregerlig hunden end er, så lykkedes det hende at få en super velopdragen og velfungerende hund på bare en enkelt uge!
Jeg må dog indrømme, at det langt fra er alle hendes metoder jeg bryder mig om…
Jeg tror i mange tilfælde at hendes behandling er symptombehandling og ikke adfærdsbehandling. Hun får ganske rigtigt stoppet hundens forkerte adfærd, men eftersom
man ikke følger familien i mere end en uge, ser man ikke
om det er en holdbar løsning.

Positive metoder?
Mange siger at hun udelukkende bruger positive metoder.
Det er sådan set også rigtigt, for hun belønner hunden for
at gøre det rigtige – enten med ros eller godbidder (positiv
forstærkning). MEN hun bruger så til gengæld straf når
hunden gør noget forkert – enten luft eller meget høje lyde
(positiv straf).
Men at påføre hunden en smerte i forbindelse med noget
den finder ubehageligt eller mystisk, kan netop forværre
denne følelse. Hunden stopper ganske rigtigt med sin ”forkerte” adfærd, men vi ved ikke hvilken følelse den sidder
tilbage med…
Vi risikerer faktisk at forstærke den uønskede adfærd i sidste ende. Derimod mener jeg at det er langt mere holdbart
at finde årsagen til hundens uønskede adfærd, og derefter
arbejde med det.
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I et afsnit var en lille terrier helt umulig når der kom gæster. Den gøede og bed folk i buksebenene. Løsningen
hertil var at bruge et horn som udsendte en meget høj lyd.
Men hunde lærer ved associering, hvilket betyder at idet
hunden reagerer på de fremmede mennesker (den er koncentreret om dem), påføres den en smerte, her i form af
en høj lyd. Hunden vil herefter forbinde de fremmede mennesker med smerte. Hvis hunden gøer af de fremmede
mennesker fordi den faktisk er utryg, ender vi jo så faktisk
med at gøre de fremmede mennesker mere ubehagelige
end de var i forvejen…
I programmet ses hvor fint det virker her og nu, men det
man ikke ser er at ofte vil hunden finde en anden måde at
få udtrykt sin utryghed på. Terrieren der før gøede, kan
eks. begynde at tisse på gulvet når gæsterne kommer.

Straf
Straf kan både være positiv (som beskrevet ovenfor), men
kan også være negativ. Mange af os benytter os af negativ
straf. NEJ, ikke mig – jeg bruger ikke straf overhovedet!!!!
Jo, alle bruger enten positiv eller negativ straf. Negativ
straf består ganske enkelt i at fjerne en forstærker. Det vil
sige at man stopper med at rose eller fjerner/tilbageholder
godbidden.
Men desværre bruges positiv straf i alt for stor udstrækning uden folk egentligt er helt klar over det. De fleste
skælder deres hund ud på et eller andet tidspunkt… Det er
positiv straf – hunden påføres noget ubehageligt.
Vandsprøjt, luftsprøjt, høje lyde, kvæler-halsbånd, gå-pænt
sele, skæld-ud, ryk i snoren og nakkerusk er nogle af de
mest almindelige brugte metoder, og de har alle samme
negative virkning som ovenfor beskrevet…
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Alternativ adfærd

Søg professionel hjælp

Hvis man i stedet prøvede at finde frem til den virkelige årsag til hundens uønskede adfærd, og herefter igangsatte
et træningsprogram, ville det helt sikkert resultere i en
langvarig løsning. Man fjerner årsagen i stedet for symptomerne.

Til slut kan jeg kun sige, at hvis man har et stort problem
med sin hund, bør man søge professionel hjælp. Det er
altså ikke en løsning at se et program i fjernsynet eller
læse en bog. Alle sager er forskellige, så en løsning der
passer til en, passer ikke nødvendigvis til en anden!

Det eneste problem der er ved denne løsning er, at det
ofte ikke kan gøres på bare 1 uge!!!
Hvis vi igen tager Terrieren som eksempel, ville en alternativ løsning være:
• Fratag hunden muligheden for at udvise den uønskede
adfærd.
• Desensibiliseringsprogram
At fratage hunden muligheden for at udvise den uønskede
adfærd, vil her altså være at stoppe fremmede og gæster i
at komme på besøg indtil problemet er løst.

Der er mange ting at tage med i betragtning når man går i
gang med at løse et stort adfærdsproblem.
En professionel adfærdsbehandler ser på mange andre
ting end det umiddelbare problem. Det er ofte nødvendigt
at tage HELE hundens liv i betragtning; helt tilbage fra det
tidlige hvalpestadie og frem til nu.
De fleste vil jo nok også – hånden på hjertet – indrømme
at vi nok er lidt blinde når det kommer til at se på vores
egen hund. ☺
Et træningsprogram skal herefter tilpasses den enkelte
hund. Det kommer naturligvis an på hvor stort problemet
er for hunden. Hvis den er bange for fremmede mennesker, er det nødvendigt at se på hvor bange den er. Ofte
kan det faktisk være nok at man møder gæsterne udenfor,
hvor der er mere plads. Er det et større problem, bliver
man nødt til at starte på et længere program der skal lære
hunden at fremmede mennesker faktisk er temmelig rare.
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Ridgeback-dagen 2006 i fotos
Se resultaterne på www.ridgebackklub.dk
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Fornavn

Efternavn

Gade + nr.

Postnr. + By

Lotte Vilandt

Agerbæk & Peter Kristensen

Ole Steffensvej 5A

2930 Klampenborg

Michael

Agnild

Hædersdalvej 55

2650 Hvidovre

Tina

Amdisen

Elmosevej 44, Fløjstrup

8330 Beder

Hans-Jørn B.

Andersen

Spergel Vangen 2

8900 Randers

Heidi W.

Andersen

Spurvekrogen 5, Dallby

4690 Haslev

Jens

Andersen

Tavleager 15

2670 Greve

Karin Sloth

Andersen

Sylvestervej 13 C

2610 Rødovre

Merete

Andreassen

Ordrupdalvej 5

2920 Charlottenlund

Maibritt

Bach

Beonzehøj 17

8800 Viborg

Mie

Bech

Hegnsgårdsvej 15

7120 Vejle Ø

René

Bender Jørgensen

Brunde Kirkevej 13

6230 Rødekro

Anette & Michael

Boesen

Bakkelund 2

4622 Havdrup

John

Boje

Ellevej 24

2680 Solrød Strand

Tine

Bonde

Bøgevænge 2, Ejby

4623 Li. Skensved

Sanne

Bækgaard Lauridsen

Langkærvej 20

7330 Brande

Berit

Børresen

Kirkevej 3, Over Draaby

3630 Jægerspris

Lena & Nikolai

Carlsson

Højbjergkrogen 2

3460 Birkerød

Kim

Christensen

Lille Strandvej 5

2900 Hellerup

Inger

Christiansen

Sparresholmvej 11

4684 Holmegaard

Kenn Brask

Christiansen

Klintvej 4, Nyrup

4500 Nykøbing Sj.

Peter

Christiansen

Blåbærstien 15

4300 Holbæk

Janni

Christoffersen

Hejgenæsvej 59

4700 Næstved

Helene

Cortsen & Ole Madsen

Solbakken 10, 1.

2840 Holte

Berit

Dahl

Kløvbakken 42

6855 Ovtrup

Rie

Degn & Henrik Berenth

Bukkeballevej 6

2960 Rungsted

Dorte

Drøhse

Veggerbyvej 114, Veggerby

9240 Nibe

Stinne Nørholm

Elgaard

Torasvej 82

8300 Odder

Jan

Elmelund Olsen & Ulla Scheil Davidsen

Birkedal 19

2800 Kongens Lyngby

Lars

Eriksen

Egevænget 13

2800 Lyngby

Birgit

Errendal

5. Juni Plads 1. St.

2000 Frederiksberg

Rikke

Falck-Jensen

Søsumvej 10

3660 Stenløse

Lillian

Fannikke Hansen

Læssøegade 96, 1.

5230 Odense M

Ole & Ursula

Finner

Bjødstrupvej 14

2610 Rødovre

Janni & Benny

Fischer

Syvhøjvænge 74

2625 Vallensbæk

Annette Ronicke

Frederiksen

Riismarkvej 2

7323 Give

Anne Sophie

Friis

Flintebakken 174

8240 Risskov

Jette & Lars

Fuglsang

Nygade 9

8300 Odder

Hanne

Gammelgaard & Tommy Vester

Rude Havvej 50, Nølev

8300 Odder

Helle

Glent-M Winther

Sneumgårdsvej 1

6731 Tjæreborg

Netti

Gorosch & Poul H. Jensen

Vindebyørevej 5, Tåsinge

5700 Svendborg

Marianne

Grønn Prior

Lydumvej 20

6830 Nørre Nebel

Victor

Gunnarsson

Vestergårdsparken 39

8361 Hasselager

Eva

Hald & Sam Jul Jørgensen

Ludvig Jensens Vej 8

3460 Birkerød

Catja

Hamæl

Tårnborgvej 110

4220 Korsør

Birgit

Hansen

Byvej 5, Merløse

3320 Skævinge

Inger

Hansen

Julsøvej 90, Sejs

8600 Silkeborg

Kirsten Ekmann

Hansen

Simmerup By 12

4690 Haslev

Margit

Hansen

Vindebyvej 1

5900 Rudkøbing

Michael

Hansen

Segelckesvej 9

5000 Odense C

Charlotte & Frank

Harder

Hillerødvejen 47

3480 Fredensborg

Anna Marie

Haslund & Michael Hansen

Pejrupvej 42, Pejrup

5600 Faaborg

Signe M. & Anders

Hedegaard

Virringevej 69, Virring

8660 Skanderborg
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Mark Torsten

Henriksen

Åmosevejen 14

3210 Vejby

Jens

Hockerup Hansen & Camilla Kjærulff

Flasken 3, Solrød

2680 Solrød Strand

Ulla

Holm-Pedersen

Langballevej 400

8320 Mårslet

Bente

Horn

Byvej 28, Katterød

5600 Faaborg

Eva

Hvelplund

Mellemvej 14, Jonstrup

2750 Ballerup

Ole

Hvidesten Rasmussen

Sct. Gertrudsvej 4

4100 Ringsted

Helle

Højmark Jensen

Løvevej 36, Løve

8654 Bryrup

Gitte

Jensen

Rugløkkevej 3

5672 Broby

Ole

Jensen

Emilsvej 11

2600 Glostrup

Susanne

Jensen

Slimmingevej 48

4100 Ringsted

Sanni

Jeppesen

Skebyvej 10

5450 Otterup

Brian Hald

Johansen

Albjergparken 6. 11. 4

2660 Brøndby strand

Lise-Lotte

Juel

Juelsbergvej 11, Juelsberg

5800 Nyborg

Kirsten

Juhl

Hou Engvej 40, Hou

9370 Hals

Rikke M.

Jørgensen

Viborgvej 842, Lading

8471 Sabro

Kirsten

Kay

Christoffers Alle 192

2800 Kongens Lyngby

Bodil Lindberg

Knabe

Boelslunde Byvej 142

4242 Boelslunde

Jette

Krabbe

Raunekærvej 48

5631 Ebberup

Lone

Krag-Møller

Degnetoften 8, Ledøje

2765 Smørum

Dorthe Højer

Kristensen & Sven Jesper Knudsen

Puglundvej 40, Bolhede

6800 Varde

Heidi

Kristiansen

Gormsgade 8 st.

8700 Horsens

Rauno

Kuby & Hanna Jacobsen

Slæggerupvej 204

4000 Roskilde

Klaus & Belinda

Lambæk

Kastanievej 4, Harridslev

8900 Randers

Christina

Larsen

Irlandsvej 108

2300 København S

Søren

Larsen

Bellisalle 5

8700 Horsens

Jens Ove

Larsen & Marianne Verdel

Bringetoften 63

3500 Værløse

Lisbeth

Lassen

Frydenlundsvej 69

2950 Vedbæk

Helle & Henrik

Lauridsen

Kastedvej 37, Kasted

8200 Århus N

Susanne

Lindved

Sophienberg Vænge 9

2930 Rungsted Kyst

Lykke & Lorens

Linnet

Vartenbjergvej 3

6500 Vojens

Dorthe Gundberg & Hans

Lock

Hverringevej 240

5300 Kerteminde

Bente

Lodal & Anders Flyvbjerg

Mirabellevej 16

9000 Ålborg

Jørgen

Lysemose

Rørbækvej 2

2730 Herlev

Ole & Ulla

Løwert Thomsen

Vadtoften 3 B

2880 Bagsværd

Ebbe

M. Møller

Svalevej 23

2970 Hørsholm

Charlotte

Meinertz & Tim Larsen

Vingetoften 40

2730 Herlev

Francy

Mietkiewicz

Buddingevej 22A

2800 Lyngby

Jensen /

Moeskjær

Moeskjærvej 1, Nørlem

7620 Lemvig

Iben

Mors

Skovvej 19 A, 1.

9400 Nørresundby

Bent

Münster & Kirsten Eklund

Roarsvej 46

3650 Ølstykke

Alexandra Claudius

Nielsen

Lappen 6, 1. tv.

3000 Helsingør

Annette

Nielsen

Førstballevej 33

7321 Gadbjerg

Brian

Nielsen

Holtenvej 55, Fornetofte

4230 Skælskør

Jo-Ann

Nielsen

Hvidøre 29

6580 Vamdrup

Sandra Noes

Nielsen

Ravntoftevej 2D, Vrangbæk

9900 Frederikshavn

Zitta Ø.

Nielsen

Nordrupvej 62

4100 Ringsted

Nada

Nikolic & Anders Kjærsgaard

Øllemosevej 11, Simmendrup

4690 Haslev

Lotte

Nilsson

Ankersgade 10, 1.

6400 Sønderborg

Nicki

Næsted

Tårnhusvej 11

4690 Haslev

Jesper & Sonja

Nøhr Olsen

Syvhøjvænge 87

2625 Vallensbæk

Charlotte

Oldendow-Jantzen

Grejsdalvej 25

2770 Kastrup

Birgitte Madsen & Kim Breth

Pedersen

Ryhule 9, Addit

8740 Brædstrup

Charlotte

Pedersen

Snerlevej 50

7500 Holstebro

Sara

Pedersen

Skæring Havvej 39

8250 Egå

Ellen Midtgaard

Petersen

Lillemosevej 15, Dyngby Str.

8300 Odder

Mette

Petersen

Hasselø Tværvej 17, Hasselø

4873 Væggerløse
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Anders

Piper

Solsortvej 10, Thurø

5700 Svendborg

Trine

Poulin

Nørrevænget 7

6091 Sdr. Bjert

Mass

Poulsen

Mollerupvej 1

2610 Rødovre

Niels

Poulsen

Hasselvænget 8

5500 Middelfart

Bettina

Prühs

Røde Mellemvej 148

2300 København S

Dorte

Qvist

Syvholmevej 12

4130 Viby Sj.

Anette

Raff

Dunbirkevej 9

5250 Odense SV

Rikke

Rasmussen

Kallehavevej 52, Tebbestrup

8900 Randers

Christian

Ravn

Snogholmvej 3

2750 Ballerup

Christel

Roed

Sølystparken 19

2930 Klampenborg

Christine

Rosenbeck-Larsen

Gl. Køge Landevej 190C

2660 Brøndby Strand

Annette

Rosenfeldt

Sankt Ibs Vej 11

4000 Roskilde

Annemarie

Ruager

Pilevangen 9

2690 Karlslunde

Margit

Sand Nielsen

Gedhusvej 18, Ilskov

7451 Sunds

Birgitte

Schmidt

Farvergårdsvej 23

3210 Vejby

Ole

Schov & Ulla Larsen

Kannikegårdsvej 54, Poulsker

3730 Nexø

Christian

Sehested Juul

Ravnholtvej 57

5853 Ørbæk

Anders

Sjögren

Masten 20

3070 Snekkersten

Willy

Smed

Ringbakken 8

3660 Stenløse

Merete L.

Staulund

Bloustrødvej 25 a

2970 Hørsholm

Jan

Stilling Christensen

Engparken 18 1.

7900 Nykøbing Mors

Ann Charlotte

Stoffregen

Rønnevænget 9

3070 Snekkersten

Susanne

Stripp & Michael Hjorth

Byvejen 53, Osted

4000 Roskilde

Bjarne

Sunesen

Idræts Alle 23

6710 Esbjerg V

Elisabeth & Christian

Svendsen

Erstedvej 10, ersted

9520 Skørping

Karen

Svendsen

Gøgevang 35

2970 Hørsholm

Karin

Sørensen

Frivangs Alle 27

8700 Horsens

Lene

Sørensen

Kirkevænget 6

4180 Sorø

Desiree

Therkelsen

Tunisvej 11

2770 Kastrup

Tina

Thomsen

Middelfartvej 85, 1. th.

5200 Odense V

Annette

Timmermann

Rudersdalsvej 62

2840 Holte

Birthe

Toft

Louisevænget 9

4900 Nakskov

Lene

Tornkjær & Nicolai Frederiksen

Tværgade 9

6621 Gesten

Anna-Klara

Torsell

Horstvedvej 5, Mårup

8560 Kolind

Ina & Arno

van Herpen

Sønderhedevej 37, Gänsager

6780 Skærbæk

Mette

Vejen

Parralelvej 9

8620 Kjellerup

Ena

Venø Andersen

Plantagevej 7

3300 Frederiksværk

Ane Marie

Vilhelmsen & Erik Kristensen

Strandvejen 63

7451 Sunds

Charlotte & Jens

Winther

Maglegårdsvej 5, boks 41

4000 Roskilde

Maria

Wrem

Kochsvej 46, 1. tv.

1812 Frederiksberg C

Julie

Zachariassen

Bakkehusene 67

2970 Hørsholm

Jesper

Ågren

Kolding Skikballevej 2, Bjerning

7080 Børkop

Bjøreng

NO-2008, Fjerdingby

Norge

UDLANDET:
Eva
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Rosy

Brook-Risse

D-42657, Solingen 1

Tyskland

Silvia & Holger

Dilk

D-24802, Emkendorf

Tyskland

Magnus

Forsberg

S-665 34, Kil

Sverige

Søren

Holmgaard

S - 242 98, Hörby

Sverige

Ann Karin M.

Johanson

NO-3216, Sandefjord

Norge

Margareta

Lantz

S-275 91, Sjöbo

Sveroge

Satu

Laakso

FIN-286 60, Pori

Finland

Peter

Marcussen

E-29754, Còmpeta (Malaga)

Spanien

Janet

Murray

3717, Yea Victoria

Elisabet

Roos

S-231 99, KLagstorp

Sverige

Berit

Vöge

D-21706, Drochtersen

Tyskland
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Pasgang eller ej?
Af Søren Holmgaard

En kommentar til artikel af Linda Costa i sidste nr. af
»Ridgebacken«, 2/2006
Min gennemlæsning af Linda Costa’s artikel startede med
forventning, derefter forbløffelse, der desværre ændrede
sig til skepsis og afstandtagen. Artiklen bør ikke stå uimodsagt, dertil er dens konklusioner for vidtgående i forhold til
grundlaget for dem, samtidig med at Linda Costa som
dommer har et medansvar for racens udvikling, og derfor
ikke bør pleje særstandpunkter så vidtgående, som det
ser ud til at være tilfældet.

galop, ud fra at en RR skal kunne trave langt og hurtigt og
ikke bruge unødig energi på galop: Er det ved 13 km/t eller
ved 18 km/t ? Og må en Ridgeback bevæge sig i arbejdsgalop (eng. canter) eller kun ren galop? O.s.v….

Linda Costa’s konklusion: »…at pasgang skyldes enten
træthed, dovenskab, ukorrekt legemsbygning eller en
kombination af disse.« er der ikke ført bevis for her i hvert fald ikke med den her fremførte argumentation. Og
at hun på dette grundlag som dommer vil straffe pasgang
er dybt betænkeligt, dels af ovennævnte årsag, dels fordi
det ikke er nogen vedtagen bedømmelsesform, dels fordi
LC’s metode ikke tilsikrer nogen korrekt eller fair bedømelLC’ s metode i at komme frem til en konklusion, som den
se af hundene på dette punkt i forhold til hinanden - ved
her fremgår, er groft sagt at kombinere egne forhåndsophvilken hastighed skal »særbedømmelsen« af tilbøjelighed
fattelser med - mere eller mindre subjektive - udsagn fra
til pasgang foregå, og bliver hundene nu alle vurderet ens
fra forskellige mennesker, og heraf uddrage det, der kan
på dette punkt? Desuden er udstillere jo ikke dummere
støtte egen opfattelse. Uanset, om meningerne kommer
end andre mennesker - hvis
fra personer, der er kompeman ved at en dommer har
tente, er det næppe nogen
dette som særstandpunkt,
solid baggrund for at drage de
Så længe den bevæger sig korrekt i forhold
er det muligt ved træning at
konklusioner, der her drages.
ændre på hundens hastigSom et eksempel: Ms. Schtil standarden, er det vel det, der gælder.
hed ved overgang til trav.
lehr’s antagelse, at »hunden
kan være udmattet« (hvis den
I øvrigt: Hvor i standarden er det egentlig at der står, at
foretrækker pasgang) anvendes til konklusionen: »Udstilhunden ikke må være doven? Eller træt? Så længe den
lings Ridgebacken må heller ikke vise en gangart der indibevæger sig korrekt i forhold til standarden, er det vel det,
kerer træthed - den har dårligt nok strukket benene ved at
der gælder.
gå et par omgange og en enkelt trekant i ringen…..«
Nej, Linda Costa, netop: Det kunne jo være, at Ridgebacken anvendte pas, ikke fordi den var træt, men pr. rutine for
at undgå at blive træt… ! (jf. også den af LC selv citerede
Ed Gilbert´s mening, at pas er en afslappende gangart for
hunde).
Inden man går mere i dybden med dette bør man også
have helt afklaret, om man mener pas (eng. pace) helt bogstaveligt, eller om det, som man taler om i virkeligheden er
alle grader mellem ren pasgang og asynkron pas (eng.
amble), hvor for- og bagben i samme side sættes i jorden
mere eller mindre forskudt i tid, afhængigt af bevægelseshastigheden og den individuelle hund. Det er jo den form,
vi ser hele tiden, såvel når hundene bevæger sig frit, som
når de bliver ført i line (i eller udenfor en udstillingsring)
ved ganghastighed hos føreren. Og skal man til at straffe
pasgang i ringen ved visse hastigheder, hvornår er det så
rigtig pasgang (altså for- og bagben 100 % synkront) og
hvornår er det »amble«? Fejltagelser er vel mulige her…
Hele problemformuleringen synes at være ganske megen
»overkill« - det er svært et se relevansen af dette i forhold
til racestandarden - man kunne med lige så stor ret forsøge at definere f. eks. hvornår hunden må gå fra trav over i

Racestandarden giver ikke nogen angivelse af, ved hvilken gangart Ridgeback´ens bevægelser skal bedømmes,
men vi kan hurtigt blive enige om, at »straight forward,
free and active« er umuligt at se i pasgang, hvilket blot
gør pasgang, og hvornår hunden anvender den, irrelevant
i bedømmelsen - så derfra og til at gøre det til et vigtigt
element i at trække hundens samlede bedømmelse ned,
er der et vældigt langt skridt. Skal man indføre andre eller
sideløbende kriterier end bevægelsen i trav - med de
ulemper og begrænsninger det nu engang giver i en udstillingsring - må det som minimum kræves, at der kan dokumenteres en entydig korrelation mellem det, man bedømmer, og de egenskaber, racen skal have.
Det er al ære værd, at Linda Costa som dommer og opdrætter præsenterer nytænkning og har dybe tanker og
meninger om et så vigtigt område som hundens bevægelser - og dermed funktionalitet - men at ophøje dem til en
bedømmelsesnorm mener jeg ikke er korrekt, så længe
metodikken og kravene ikke udspringer af en generel vedtagelse på grundlag af mere solide facts. Ud over de muligheder for skævvridninger af bedømmelser, der kan opstå som følge heraf, er risikoen for manglende forståelse
og accept hos udstillerne jo ganske stor.
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Lure Coursing - Sjælland
fra Kallerup Væddeløbsforening’s hjemmeside:
http://www.kvf-dogracing.dk/

M’gongo Nala

Der er ikke annonceret Lure Coursing løb i øjeblikket,
men hold øje med hjemmesiden eller kontakt eventuelt
Karin Jansz tlf. 57 80 36 21 fra Myndeklubben.

Sted: Ramsølillevej 27, Gadstrup

Lure Coursing - Jylland
Løbskalenderen er som følger:
DATO

DAG

STED

01.10.2006

Søndag

Randers

22.10.2006

Søndag

Sted følger på www.ridgebackklub.dk

TIDSPUNKT

... og herefter ca. hver tredje uge så længe vejret tillader.

Hvis der er under 5 tilmeldinger forbeholder vi os ret til at
aflyse 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.

● Man skal kunne overskue hele løbsbanen på 200300 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

Deltagergebyr er 25 kr. pr. arrangement pr. hund

Mwisho
Skulle du kende til et godt areal til Lure Coursing kunne
det måske bruges på en af de ikke endelig fastlagte arrangementer (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
flad mark/bane
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Ridgebackens BrugsNews
Brugshunde Championat
Som tidligere omtalt, arbejdes der kraftigt med at få indført
en ny titel, der går mere målrettet efter vores hundes praktiske færdigheder. Selv om flere af klubbens medlemmer,
med Lene Tornkjær i spidsen har lavet et stort stykke arbejde, er der alligevel et stykke vej til målet. Vi har valgt at
Lure Coursing skal indgå som en disciplin for at opnå titlen.
Klubben havde overhovedet ingen regler for denne disciplin, så vi er startet på næsten bar bund. Ved ihærdig søgen på nettet, har vi fundet reglerne fra Norge og ikke
mindst USA – samtidig har vi modtaget FCI’s officielle
regler. Alt dette har vi først modtaget efter vi har lavet vort
eget udkast til reglerne, men selvom vi havde skudt næsten i blinde, havde vi dog ramt nogenlunde inden for skiven.
MEN de sidste gange vi har kørt LC i det jydske, har vi
forsøgt at køre efter vores nye regler – og her er vi bla.
løbet ind i, at der kun er ca. 450 meter line på vores trom-

ler – FCI siger at en LC bane skal være mellem 500 og
1000 meter lang – når vi kommer op i disse længder stiller
det meget store krav til vores maskine (den holder endnu)
men også til dem der kører maskinen. Nu har vi prøvet at
køre på tid – så skal vi have udnævnt nogle dommere, der
skal give deres bedømmelser af hundene og deres førere
– og når det er faldet på plads, kan vi sende ind til DKK for
endelig godkendelse.
MEN fordi vi forsøger at fastsætte nogle regler for LC,
betyder det IKKE at det kun er for konkurrencehunde/
-mennesker – alle andre er altid hjertelig velkommen – og
hundene ELSKER det – så følg med på hjemmesiden eller
tilmeld dig ”nyheds-tjensten” hos Jette Fuglsang (hun holder os jyder i ørene) på pip-pip@post.tele.dk
Mvh
Brugshundeudvalget

AgilityHjørnet
Af Lena Carlsson

Har du lyst til at bidrage med stof til AH, så send materiale
til bladansvarlige på e-mail: erik@izinja.dk

AgilityHjørnet holder pause til Ridgebacken nr. 4 - December 2006 pga. manglende materiale.

Mange hilsener
Lena & Zibu

Kali på ”A-et” indsendt af Lene Thornkær
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RRK udstillinger ultimo 2006 / primo 2007:
Dato

Sted

Anmeldesesfrist Arrangør

Dommer

30.09.2006

A. Ullveit-Moe, SE

05.11.2006

Herning

DKK

02.12.2006

St. Merløse

28.10.2006

RRK

Gunner Nyman

27.01.2007

Jylland

16.12.2006

RRK

Erling Kjær Pedersen

DKK 2007 (kilde: www.dansk-kennel-klub.dk):
Internationale udstillinger
Odense, 17. februar 2007
Hillerød, 28. april 2007 (kval. til Crufts)
Ballerup, 16. juni 2007
Vejen, 11. august 2007 - dobbelt jubilæumsudstilling (DKK 110 år)
Vejen, 12. august 2007 - dobbelt jubilæumsudstilling (DKK 110 år)
Brøndby, 15. september 2007 (KBHV)
Herning, 3. november 2007
Nationale udstillinger
Ribe, 7. - 8. april 2007 - DKK Kreds 4
Århus, 12. - 13. maj 2007 - DKK Kreds 6
Rønne, 1. juli 2007 - DKK Kreds 8

Hvalpelisten - 05. juni 2006 (fra klubbens hjemmeside)
Født

Fars navn

Mors navn

Opdrætter

13. maj 2006
7 hanner og 6 tæver

NLCH BCH HRCH INTCH VV03
Jockular Jamal Aquamarin

Kinyemi Fora C’Hakika

1 korrekt han tilbage

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

5. august 2006
6 hanner og 6 tæver

UHP BPB Kuzonga’s Aurelijus

Atila v. Yamoya

HD: A
AA: 0

HD: A
AA:0

Badu v. die Pronkhonde

M’Gongo Tasu A’Sita

HD: A
AA: 0

HD: B
AA: 1

SCH NCH FINCH NORDCH
INTCH ESTCH DKCH
Mankoyas Great Gambo

Kinyemi Anzi B’Okoka

14. august 2006
5 hanner og 4 tæver

21. august 2006
5 hanner og 4 tæver

HD: A
AA: 0

HD: A
AD: 0

HD: A
AD: 0
25. august 2006
4 hanner og 5 tæver

SVCh, INTCh, NordCh DKCh,
NCh, SCh, SV-02 Hayawani
Zazazela Moyo
HD: A
AD: 0
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Lewanika Baba Tabili
HD: B
AD: 0

Kennel Excellence
Ina og Arno van Herpen
Sdr. Hedevej 37, Gånsager
6780 Skærbæk
tlf:24839289
email:excellence@get2net.dk
Kenn Brask Christiansen, Klintvej 4, Nyrup,
4500 Nykøbing Sj.
Tlf.: 4117 1980
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
Kennel Luangwa,
v/ Camilla Kjærulff
& Jens H. Hansen, Flasken 3,
2680 Solrød Strand Tlf.: 5614 1027
e-mail: jhh@solrod-el.dk
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Kennelsiden
Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Simmendrup
4690 Haslev
Tlf./Fax. 32 55 60 26 Mobil 40 56 40 67
kinyemi@kinyemi.com
www.kinyemi.com

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

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:

Regionsarrangementer - Øst:

Lurekoursing - se side 24

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

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

Væddeløb og lurecoursing foregår på Kallerupbanen.
Hold øje med www.kvf-dogracing.dk Se også side 24.
Info om coursing kan findes 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
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Bagside-hunden:
Foto: Lena Carlsson
Sted: Radisson SAS Fredensborg Hotel, Bornholm

Ridgebacks højt på strå!

