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Blad og PR-ansvarliges Klumme
Hvor skal vi hen du???
Her hvor vi nærmer os klubbens 25 års jubilæum (15. sep-
tember 2007, men festen holdes på Ridgeback dagen den 
25. august 2007) er det vel relevant at stille dette spørgsmål. 

Når man ser tilbage på de sidste år, mener jeg at RR klub-
ben og ikke mindst dens medlemmer har vist omverdenen, 
at vi er kommet for at blive. Dette er ikke mindst sket på 
udstillingsfronten, hvor vi ofte er en af ”de store” racer med 
mange tilmeldte – men så sandelig også i andre fora så 
som LP, Sweiss, UHP, hundevæddeløb, lure coursing mv. 
For mig er det et tegn på, at vi som medlemmer vil noget 
med vores hunde – vi vil gerne vise alle de andre hunde-
ejere, at vores hunde også kan bruges til noget – ud over 
at være familie/hygge hund – hvilket absolut ikke skal mis-
fortolkes som værende noget negativt.

Men hvordan holder vi så damp på gryden, uden at tage 
vejret fra ”tordensskjolds soldater”? Tja – havde jeg en nem 
universalløsning, ville jeg formentlig være den mest efter-
spurgte foreningskonsulent i landet – og det er jeg ikke. Men 
det skal dog ikke afholde mig for at komme med nogle bud.

Hvis vi skal blive ved med at have damp på gryden, kræ-
ver det at vi har en ”varmekilde”, dvs. medlemmer i klub-
ben. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen sørger for at 
nye RR ejere kommer ind i klubben og ikke mindst kom-
mer med til nogle arrangementer. Når disse nye medlem-
mer så dukker op, er det vigtigt at de føler, at vi som klub 
værdsætter deres tilstedeværelse. Vi skal have dem ind-
draget i vores fællesskab, de skal fi nde sig godt tilrette – 
herefter kan vi så begynde at trække på deres ressourcer, 
så vi kan styrke vores lille klub. Det er utrolig fedt at sidde i 
en bestyrelse og så modtage et brev fra et nyt medlem, 
der tidligere har ”arbejdet” i en anden raceklub – med et 
tilbud om at vedkommende stiller sin viden og erfaring til 
rådighed. Sådanne situationer opstår – efter min mening – 
kun fordi der er blevet taget godt imod vedkommende.

Vi skal selvfølgelig også holde damp på ”fyrbøderne” – 
dvs. bestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden har 
valgt og sammensat den rigtige bestyrelse – det er også 
vigtigt at bestyrelsen er villig til at indgå i en åben og saglig 
dialog med medlemmerne – men den skal selvfølgelig 
foregå på et ordentlig og sobert niveau. 

Vi bliver også nødt til som klub, at stille os op foran spejlet 
og sige hvor stort et ambitionsniveau skal vi have – hvor 
mange arrangementer kan vi løfte – hvor fl otte og ekstra-
vagante skal de være – kort sagt – vi skal ikke fl yve højere 
end vingerne kan bære.

Jeg håber med den lille klumme at have sat gang i nogle 
tanker og dermed noget debat her i bladet – der må abso-
lut gå nogen rundt med nogle gode forslag til hvordan vi 
holder dampen oppe.

Erik Kristensen 

Indhold: 

3 Blad og PR-ansvarliges Klumme

3 Sættenissen har været på spil

4 Referat af bestyrelsesmøde 1/11 2006

5 Har vi indfl ydelse?

5 Hvem bliver Årets Juniorhandler og Barn & Hund?

5 Indlaldelse til Generalforsamling 2007

6 DNAah projektet ...

7 Annonce: Juleudstilling og julefrokost, Hadsten

8 En kastreret kan også ...?!

10 Skal der gøres en forskel?

11 Klubben lykønsker

11 Klubben byder velkommen til nye medlemmer

11 Annonce: Få din egen annonce 

12 Udstillingsbedøemmelser DK - GB

13 AgilityHjørnet

14 Annonce: RR Special 2007 

15 “Sounds scary” - Nytårsforberedelser

16 Lurecoursing Sjælland/Jylland

16 Udstillingskalender

17 Ridgebackens BrugsNews

17 En julehilsen fra den bladansvarlige

18 Hvalpelisten

19 Kennelsiden

19 Regionsarrangementer Øst/Vest

Hø-hø-hø!

HUSK at betale 
kontingent 
rettidigt!

Sættenissen har været på spil.
I blad 3/2006, havde jeg desværre fået sat forkert forfatter 
på artiklen side 16 ”det er mig eller hunden – eller er det? ” 

Artiklen var rettelig skrevet af  Stinne Elgaard 
– jeg beklager meget (men jeg har fået 
tilgivelse!!!)

Redaktøren
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Afbud: ingen.

1) Indkommende post 
(a) Brev fra DKK vedr. hundehandleri. DKK beder special-

klubberne om at linke til CD’en : skal du have hund
(b) Formandsmøde 2007 bliver holdt 13.1 i Solrød strand
(c) HD/AD resultater: 4 B og 2 A, alle 6 0 på albuerne
(d) Scweiss rapport modtaget fra Dansk Jæger Forbund. 

Rapporten kan lånes ved henvendelse til Erik
(e) Meget positivt brev fra medlem på Sjælland som stiller 

sig til rådighed i et udvalg
(f) Tysk Jagt terrier klub beder om støtte til større krav til 

avlsgodkendelse for TJT end den nuværende 2.præ-
mie. RRK bakker op.

(g) Udstillingsprogram for 2008 – Nordisk vinder i Herning
(h) Nyt EDB system hos DKK, ny tilmeldingsblanket til ud-

stillinger, KUN den må bruges i 2007.
(i) Mail fra DKK om grundkursus som Mentalbeskriver. 

For at kunne deltage i kurset kræves det at deltager 
har gennemført DKKs basiskursus, og bestået DKKs 
adfærds- og håndteringskursus. Annoncen kommer i 
Hunden.

(j) Brev fra medlem vedr. afl ysning af dommere til de af-
lyste LP prøver i Gesten

2) Udgående post
(a) Brev til DKK vedr ”Skal det være hund kursus” der har 

givet fejlagtige oplysninger, om RR’en, brevet er vide-
resendt af DKK til kredsene

(b) Brev til DKK vedr overførsel fra andre stambogsføren-
de organisationer, at hunden ikke kan bruges til avl 
uden RRK’s godkendelse, godkendt af DKK

(c) Avls og sundhedsudvalget har skrevet et brev til Nico-
lette Hillbertz om at klubben forholder sig retten til at 
samarbejde med ALLE forskere der arbejder for 
Ridgebackens sundhed,  samt at DNA prøver princi-
pielt tilhører hundeejeren – hun har taget det til efter-
retning

(d) Erik har skrevet brev til LP dommerne vedr. Gesten

3) GF 2007
(a) Lørdag den 21.4 i Nyborg, Nada checker med Ole Sø-

ager. Nada, Camilla og Erik er alle på valg og genop-
stiller alle.

4) Blad 4
(a) GF, afsnit fra lovene vedr GF, stafet fra Søren?, Artikel 

fra Helle vedr. RRCUS genetiske test, klip fra etiske 
regler i hvert blad for at gøre opmærksom på dem

5) Regnskab
(a) Blad 3 var for stort og klubben er kommet af med ca. 

1200 kr i strafporto
(b) Ridgebackdagen gav et underskud på ca. 5000 kr og 

St. Merløse gav underskud på ca. 1000. Bladet har 
indtil videre (3 blade) kostet 20.000 inkl. Porto. 

6) Hvalpelisten
a) Nye regler for hvalpeliste. Prøver at få i blad 4, ellers 

på klubbens hjemmeside

7) Rapport fra Udvalg
(a) Brugshundeudvalget omdøbes til aktivitetsudvalget
(b) Stor aktivitet på Jyllandssiden med Lurecoursing, folk 

kører gerne langt for at deltage.
(c) PR udvalget (Erik) har fået lavet nye indlægssedler til 

stambøgerne, samt en forkortet udgave af ”skal det 
være en RR” til uddeling på udstillinger etc. 

(d) Udstillingsudvalget har styr på juleudstillingen, og ud-
stilling i januar. Der er rigtigt mange udstillinger i 2007 
så klubben vælger kun at afholde udstilling i januar, 
august, oktober og december. 

(e) Avls- og sundhedsudvalget har haft et kort møde i for-
bindelse med Ballerup udstillingen og planlægger 
endnu et møde i 2006. 

8) Jubilæumsudstilling 2007
(a) Sted på Fyn endnu ikke fastlagt. 

9) RRK’s Hjemmeside
(a) Ny hjemmeside planlægges til 2007. 

10) Næste BM
a) 19/2 hos Erik

11) Eventuelt

Referat af bestyrelsesmøde
den 1/11 2006 

foto: Lene Tornkjær



Ridgebacken Blad 4 - December 2006

 5

Har vi indfl ydelse?
Det spørgsmål kan man ofte stille sig selv – og som et 
gammelt ordsprog siger – som man råber i skoven får man 
svar!!! 

Rhodesian Ridgeback Klubben og mange andre mindre 
specialklubber under DKK har IKKE et medlem af DKK’s 
bestyrelse. Bestyrelsen har derfor valgt at pege på og op-
fordre øvrige klubber til at stemme på Ulf Jørgensen der 
gennem fl ere år har siddet i DKK's bestyrelse som repræ-
sentant for øvrige racer.

Det er vores indtryk, at Ulf Jørgensen gør et godt og so-
bert stykke arbejde og også kan se de små klubbers pro-
blemstillinger – så indtil Ridgeback klubben bliver så stor 
at den får sin egen repræsentant, vil vi opfordre øvrige 
klubber til at stemme på Ulf Jørgensen.

Bestyrelsen 

Klubben har besluttet at indfører 2 ny titler der henvender 
sig til børn og juniore – nemlig årets ”barn og hund” og 
årets ”juniorhandler”. 

I lighed med øvrige titler, følger den udstillings året – dvs. 
1. juni til 31. maj.  

Point kan kun optjenes på klubbens egne udstillinger og 
hunden skal være en RR.

Pointene gives efter nedenstående regler:
1. plads giver 10 point, 
2. plads giver 8 point
3. plads giver 6 point
4. plads giver 4 point

Øvrige placeringer giver 2 point.

Bestyrelsen 

Hvem bliver Årets Juniorhandler og
Barn & Hund ?

Selv om julen endnu ikke er overstået, er det alligevel tid 
til at sætte kryds i kalenderen for klubbens generalforsam-
ling 2007.

Tid:  Lørdag den 21. april 2007
Sted:  Vest for Storebælt.

Dagsorden i henhold til lovene.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden eller sekretæren i hænde senest den 
15. februar 2007.

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være for-
manden eller sekretæren i hænde senest den 15. februar 
2007.

Følgende er på valg til bestyrelsen: Nada Nikolic, Camilla 
Kjærulf og Erik Kristensen, der alle genopstiller.

Læs mere i næste nummer af Ridgebacken.

Bestyrelsen 

Indkaldelse til Generalforsamling 2007
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Den amerikanske Ridgeback klub har sat et storstilet pro-
jekt i gang kaldet DNAah – DNA at home. Programmet gi-
ver mulighed for at opdrættere kan opbevare DNA HJEM-
ME hos sig selv til genetisk forskning i mange 
generationer.

Det at have DNA for hele familien er vigtig i genetisk forsk-
ning – det er ikke nok at kende den enkelte ridgeløse 
hunds og dens forældres DNA for f.eks. at kortlægge arve-
ligheden af ridgegenet, det er vigtigt også at have DNA’en 
fra den søskende og fra forældrenes søskende.

Mange sygdomme viser sig først ved 3-4..8 års alderen, 
længe efter at et kuld er rejst hjemmefra og så kan det 
være meget svært at få DNA’en fra de andre søskende.

Kortlæggelsen af hundens Genom er stadig i sin vorden, 
der er mange sygdomme, som vi mener, er genetiske – 
men slet ikke er sikre på arvegangen i : f.eks. Kræft, epi-
lepsi og allergi. Ved at indsamle ”generations DNA”  - det 
er at indsamle DNA hver gang man har et  kuld, så vil op-
drættere have DNA parat når og hvis lovende genetisk 
forskning kommer og vi vil som sådan måske få kortlagt 
nogen af sygdommene så vi på den måde kan undgå 
kombinationer der potentielt kan være farlige. 

Hvordan gøres det?
DNA’en bliver indsamlet via ”cheek swabs” – små børster 
der lige roteres på indersiden af kinden i ca. 10 sekunder 
for at skrabe cellerne af og så luft tørret i 10 sekunder. 

Derefter lægges børsten tilbage i den originale pose og 
markeres med stambogsnummer og opbevares hjemme 
hos opdrætteren selv i et vel ventileret område: en skotøjs 
æske i skabet, i en skuffe eller i en eller anden ikke lufttæt 
beholder. De må IKKE komme i en plastik pose.

Hvis du vælger at deltage så vil RRCUS (den amerikanske 
RR klub) sende dig 6 børster pr hund du ønsker at gemme 
DNA for (dvs. 60 stks til et kuld på 10). De beder om, at 3 
af børsterne bliver stillet til rådighed for RRCUS for yderli-
gere genetisk forskning, hvis det er nødvendigt. Men det 
er helt frivilligt. Hvis for eksempel en af hvalpene otte år 
senere får kræft og dette nu bliver forsket i, så kan du ind-
berette det i den amerikanske RR sundhedsundersøgelse 
og du vil så få et brev der anmoder dig om at kontakte 
RRCUS’ sundheds komite. Al forbindelse sker via et eks-
ternt fi rma som ikke giver RRCUS informationen, således 
at alt holdes anonymt.

Prøv at se potentialet her: denne otte årige hund kan have 
været aktiv i avlen og faktisk have børne ”børn”. Hvis al 
DNA er blevet indsamlet, er det 3 generationer af DNA 
der kan blive stillet til rådighed for forskning og mon man så 
ikke vil være i stand til at se hvordan sygdommen nedarves?

Eller set på en anden måde: hvis en af børne”børnene” 
sent i livet udvikler en sygdom, så er forældre og bedste-
forældre sandsynligvis døde og søskende spredt for alle 
vinde og vi kan ikke for nuværende på nogen måde får 
samlet deres DNA.

Til opdrætterne: det er jer der er akselen og drivkraften 
for DNA indsamlingen! Lad være med at lade dig lulle i 
søvn med tanken om at ”jeg har ikke nogen genetiske pro-
blemer og har ikke brug for sådan noget”. Vi VED at hver 
eneste Rhodesian Ridgeback BÆRER generne for i hvert-
fald 6-7 genetisk betingede sygdomme, hvilket betyder, at 
de alle vil give en eller anden del af en sygdom videre. 
Mange af sygdommene er minimale eller meget lette at 
rette – andre er alvorlige. ENHVER stambogsført Ridge-
back vil være af enorm hjælp!

Udover dette storslåede langsigtede projekt er RRCUS 
sundhedskomite også i gang med at opdatere deres sund-
hedsundersøgelse til en rent web baseret, 100% fortrolig, 
kørt af et uafhængigt fi rma. INGEN i RRCUS eller andre 
steder vil have adgang til de rå data. De håber den vil 
være oppe og køre senere i år.

Informationen de håber at indsamle vil inkludere men ikke 
være begrænset til:

• Vaccinations historie (over vaccination kan føre til en 
del problemer med immun systemet)

• Fodring
• Fænotype (ridge/ridgeløs; sort-/brunnæset osv)
• Sygdomshistorie
• Avl
• Kuld statistik 
• Osv osv

 
Denne sundhedsundersøgelse skulle gerne over en tid 
blive istand til at svare på spørgsmål som:

• Hvor ofte fremkommer en bestemt sygdom i racen 
Rhodesian Ridgeback?

• Hvad er det gennemsnitlige mellemrum mellem løbeti-
derne hos en RR tæve?

DNAah projektet for nuværende og 
kommende opdrættere¨
Af Helle Lauridsen
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Rhodesian Ridgeback Klubben inviterer til

Nytårsudstilling og Nytårsfrokost 

den 27. januar 2007
i Hadsten, Jylland

Dommer: Erling Kjær Pedersen 

Deadline for tilmelding 16. december 2006 

Nytårsfrokost 125 kr 

Børn under 11 år halv pris!

Yderligere info og tilmelding på klubbens 

hjemmeside: www.ridgebackklub.dk

• Hvor stor er succesen mht. til kunstig inseminering i 
RR’s?

• Hvor store er de gennemsnitlige kuld i racen?

Mulighederne er uendelige – men det vil være op til DIG at 
gøre det til en realitet. HUSK – uden troværdige data for at 
bevise – modbevise teorierne, så er det ikke mere end 
spekulationer.

Sundhedsundersøgelsen er åben for alle racerene Rhode-
sian Ridgebacks ligegyldigt hvor i verden de bor – RRCUS 
vil MEGET gerne have udenlandske hunde til at deltage. 

Den er ikke kun for medlemmer af en bestemt klub, men 
for ALLE der ejer en Ridgeback ligegyldigt hvor i verden 
de bor.

Hvis du ønsker at holdes orienteret om denne sundheds-
undersøgelse eller modtage børsterne til DNAah (det er 
gratis) så skriv til Denise Flaim: revodana@aol.com og 
hun vil med fornøjelse hjælpe dig.

Se også:  
http://www.rhodesianridgebackhealth.org/survey.html
 

Foto: Poul H. Jensen
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Lad mig starte med at sige, at historien ender 

godt - men det var altså en slem omgang.

Ole og jeg har i huset to RRs - en han på 7½ år og en hun 
på knap 2½ år, Athena og Paji, som til daglig har meget 
fornøjelse af hinanden og er de bedste venner og lege-
kammerater, men når hun er løbetid, så er det lidt noget 
andet…så leger de ikke. Han har jo sin lugtesans i behold 
og synes hun er interessant på en anden måde. Hun får 
derfor nogen små »humpe ture« og når hun er højløbsk 
står det på ret hyppigt. Vi plejer at sige at han »gør det 
bedste han kan« og vi har hidtil betragtet det som ret 
harmløst. Kun en sjælden gang i mellem har han fået 
»hele værktøjet frem« og forsøgt at gøre noget ved sagen. 
Hun ryster ham hurtigt af sig, lugter lidt til ham, går måske 
hen til havelågen og kommer så tilbage, fordi han er jo 
bedre end ingenting… Men vi passer rigtig godt på Athe-
na, for hun er ikke vores alene. Vi deler hende med Kinye-
mi, udstiller hende med gode resultater og håber på der 
kan avles på hende til næste år.

Jeg har jo hørt fortalt om rigtige parringer og ved derfor 
sådan nogenlunde, hvordan det foregår, men ingen havde 
dog fortalt mig, at der kunne ske det der skete - en torsdag 

i august i slutningen af Athenas tredje løbetid.

Jeg stod og nød solnedgangen i haven og så med fornø-
jelse, at hundene nu var begyndt at lege lidt igen, nu hvor 
hun ikke længere var højløbsk - dvs. det var godt nok Paji 
der »var den« i ét tagfat rundt i haven. At hun hvinede lidt 
når han fangede hende var ikke usædvanligt, men pludse-
lig så jeg at han nu stod på siden af hende og holdt hen-
des forben som i en rigtig parring. Det var sørens, tænkte 
jeg og skyndte mig derhen, men imens fi k hun revet sig 
løs og hun løb længere væk for at sætte sig ned og slikke 
sig…. det havde selvfølgelig gjort ondt. 

Jeg prøvede nu uden held at få hende til at komme hen til 
mig - hun blev bare ved med at slikke sig, så jeg gik ind for 
at fi nde madskålene frem. Den metode er sten sikker, men 
det var nu dumt af mig, viste det sig senere. Hun kom 
straks ned foran huset og allerede mens hun stod der og 
slugte sin mad kunne jeg se, at der var for meget dryp-dry-
pende blod. For sent til at tage maden fra hende igen, 
desværre, for nu blev der brug for en dyrlæge, så jeg star-
tede med at ringe. I mens voksede min bekymring, mens 
gårdspladsen blev mere og mere rødplettet. Vi måtte først 
vente på at Ole kom hjem med bilen. I alt gik der vel knap 
op mod en time fra uheldet, til vi stod i Herfølge dyreklinik 
med en ret så blødende hund. Her fi k vi vi ringet til hun-
dens anden ejer Nada, som straks kom til klinikken.

En kastreret kan også …?!

Foto: Helene Cortsen



Ridgebacken Blad 4 - December 2006

 9

Dyrlægen forsøgte først at tamponere hende med Spon-
gostan for at stoppe blødningen, men det virkede bare 
ikke. Hun havde fået mindst én stor rift i slimhinden i ske-
den. Efter noget tid med telefon rådslagning med andre 
dyrlæger blev det klart at hun måtte opereres - dvs. klip-
pes op så fl ængen kunne sys. Desværre var hun ikke fa-
stende (!!) - men hun havde heldigvis i mellemtiden kastet 
det meste af sin mad op igen.

Dyrlægen gjorde klart, at det ikke var sikkert hun klarede 
den. Selv tænkte jeg, at kvinder over hele verden jo dør på 
den her måde hver dag.…..  Mens hun blev opereret star-
tede jagten på den blodplasma, som hun jo helst skulle 
have haft allerede under operationen. Københavns Land-
bohøjskole (K.L.) havde lige brugt det sidste de havde og 
kunne først tilbyde at gå i gang med at lave plasma kl. 9 
næste dag! Sådan bare tappe en anden hund kunne man 
åbenbart ikke. Vi havde ellers sagtens kunnet skaffe hun-
de. Jeg tror vi fi k vækket en del hundefolk rundt om i lan-
det, for det var efterhånden blevet sent. Der var simpelt 
hen ikke hundeblod eller -plasma at skaffe i Danmark den 
nat, (!!!) og hun skulle have noget - hun havde mistet alt 
for meget.

Operationen lykkedes gudskelov, blødningen blev stoppet 
og det lykkedes også til sidst Nada, at få fundet noget 
blodplasma i Helsingborg, hvor en venlig sygeplejerske fi k 
det af sted med færgen til Helsingør, hvor Ole så kørte op 
og tog imod det, sådan at Athena ikke skulle vente til næ-

ste formiddag med at få blod på K.L.  

Da klokken var 04:00 fi k hun endelig blodplasma fra en 
svensk golden retriever. Det var altså ikke et problem med 
blodtyper…. Plasma kan holde sig et år i fryseren, så vi 
forstår ikke, at den situation kan opstå, hvor ingen i DK har 
noget på lager. Vi har efterfølgende skrevet et brev til K.L. 
herom.

I dag, 14 dage efter, springer hun omkring og har vist 
glemt det hele tror jeg.…  Hun siger ikke nej tak, hvis Paji 
viser lyst til at humpe hende lidt i al venskabelighed. Men 
det gør jeg/vi fremover. Han får ikke lov mere. Han har i 
øvrigt været kastreret i mere end 5 år og er noget af det 
rareste.

Jeg var meget ked af min egen uvidenhed om at noget så-
dant kunne ske, så derfor: Fortæl historien videre til folk 
med kastrerede hanhunde.

Tlf.nr. til Helsingborg Djursjukhus:
Dagtimer 0046 - 4216 8000, Akut 0046 - 4216 8080 (uden-
for alm. åbningstid)

Helene Cortsen
Himlingøje Bygade 6
4652  Hårlev

Foto: Helene Cortsen
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Skal der gøres en forskel ?

I løbet af året 2006 som snart er gået. Er Kali og jeg star-
tet til agility på 2 forskellige træningspladser nemlig i Vejle 
og Esbjerg. Super sjovt og hyggeligt synes vi begge. Kali 
synes nok ikke det er helt så hyggeligt når det regner, men 
hva’ det tager vi med. Et dækken i den kolde og våde tid 
kan tit gøre underværker. 

Men det jeg egentlig ville fortælle er at næsten uanset 
hvor vi har startet til træning i de sidste 5 år, så har træne-
re og kursister på de forskellige træningssteder haft nogle 
utroligt dårlige oplevelser med vores dejlige race. Man kan 
allerede høre det i tlf. når der bliver spurgt ”Hvilken race 
har du ? og der så svares Rhodesian Ridgeback”. 

Øv, tænker jeg, men det har heldigvis så været sådan når 
Kali og jeg har været til den første træningstime, så er 
både kursister og trænerer kommet hen og rost Kali for sit 
yderst gode temperament og væsen både overfor de an-
dre hunde og deres ejere. Det er jeg da selvfølgelig utrolig 
glad og stolt over. MEN det ærgrer mig at der stadig er så 
mange dårlige oplevelser med ridgeback. Der er nok ikke 
fl ere end med andre racer, men vores race lægges der 
mærke til og de ses måske ikke så tit og de Ridgeback 
som trænere og kursister så ser er måske dem med den 
”dårlige” opdragelse og det måske ikke så gode tempera-
ment. Og så er det at racen stemples.  Meget hurtigt end-
da. 

Der er desværre stadig mange hundeejere som først star-
ter til træning, når hunden giver problemer, i stedet for at 
starte når hvalpen er frisk, frejdig og positiv på livet. 

Nu vil der nok være mange som siger, ”Sådan er vores 
Fido ikke”, men så er det måske på tide at komme ud på 
træningspladserne og vise at Fido er godt opdraget, kan 
opføres sig ordentligt både overfor andre hunde og men-
nesker og har et super dejligt temperament. 

Igen skal der huskes på at vælger man en race som folk 
ikke ser på hvert gadehjørne, så er det ofte de negative 
oplevelser folk husker på.  

Håber dette lille indlæg sætter nogle tanker i gang hos 
hver enkelt Ridgebackejer.

Og også hos opdrætterne som er dem som skal tænke 
temperament, når der avles hvalpe for det er bare en så 
super vigtig del af hvalpen. Det er trods alt det ejeren og 
omverden skal leve med. 

Info og atter info om træning, miljøtræning, socialisering af 
hvalpen og hvor vigtigt det er for hvalpens senere virke i 
vores samfund. 

Igen vil der nok sidde nogen som tænker ”ja, hvad tror du 
vi allerede gør” men det kan altid gøres bare en lille smule 
bedre. For det er bare ikke godt nok, med de ridgebackop-
levelser der er rundt omkring på de forskellige trænings-
pladser.  

Tak for i år og jeg glæder mig til at høre om nogle super 
gode oplevelser på træningspladserne fremover om vores 
dejlige race, som virkelig fortjener det. 

Mange vintertrænings hilsner
Kali & Lene

Foto: Lene Tornkjær
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Klubben lykønsker:

DKCH M’Gongo Tasu A’Mwisho
med titlen DKCH ”Dansk Udstillings Champion”
O: Klaus Lambæk
E: Ane Marie Vilhelmsen

UHP LP1 Kuzonga’s Bayana J’Adore 
og Jo-Ann Nielsen 
med titlen LP1 d. 26. august 2006

LP1 LP2 LP3 UHP FP 
RidgeBow’s Embo of Canello 
og Alexandra Claudius Nielsen 
med titlen LP3 d. 24. Juni

Få din egen annonce

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

 RRK’s Nytårsudstilling 27. januar 2007

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 erik@izinja.dk senest 15. januar 2007.

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

Tina Fisker, Frederiksberg
Jørgen Henriksen, Skårup
Marianne Hørup, København
Annie & Jacob Jensen, Herlev
Caroline Larsen, Kokkedal
Charlotte Lauritzen, Vanløse
Mette Aaholm Lessel, Rungsted Kyst
Karina Møller, Ålborg
Helene Nielsen Svendborg
Tina Nielsen, Vejby
Camilla Wehner Rasmussen,Odense
Kirstine Rasmussen, Charlottenlund

Brendan Reed, Kgs. Lyngby
Helle-Louise Bolvis Roed, Frederiksberg
Kira Staunstrup, København
Thomas Stenberg, Ishøj
Marianne Svensson, Grindsted
Chris Maria Vestergaard, København
        _ _ _ _ _ 

Eva Marilin Garre Kovacs, Sverige
Ulf Jönsson, Sverige
Jeanette Lundberg, Sverige
Annette Roed Olesen, Sverige

Klubben byder velkommen til nye medlemmer: 
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Udstillingsbedømmelser DK - GB
De fl este der udstiller kender det – en udenlandsk dommer og ikke mindst en kritik på ”udenbysk”.
Inspireret af den Norske RR klub, har Poul Jensen oversat de gængse termer til Engelsk. 

Vi fortsætter i næste blad med en oversættelse til Tysk. Tallene henviser til skitsen.

Nr. Dansk Engelsk
1 Snude Nose
2 Næseryg Foreface
3 Snudeparti Muzzle
4 Kind / Hængelæber / Overlæbe / Underlæbe Cheek / Flews / Top lip / Bottom lip
5 Stop Stop
6 Skalle Skull
7 Øre / Øreansætning Leather / Set on ear
8 Nakkeknude Occiput
9 Halsens overside Crest of neck
10 Manke Withers
11 Sænkning Dip / Dipping
12 Ryg Back
13 Lænd Loin
14 Kryds Croup
15 Overlinie Top line
16 Haleansats Set on tail
17 Skulder Shoulder
18 Skulderled Shoulder joint
19 Overarm Upper arm
20 Albue Elbow
21 Forben Forearm
22 Vrist Handlov
23 Mellemfod Pastern
24 Lår Ham, upper thigh
25 Knæ Stifl e joint, knee
26 Underben Lower thigh
27 Hase Hock                                
28 Bageste mellemfod Rear pastern
29 Bryst / Brystkasse Chest / Ribcage
30 Lyske Flank
31 Bug Belly
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AgilityHjørnet
Af Lena Carlsson

Lene Tornkjær har indsendt materiale vedrørende slalom 
forhindringen.  Husk at I kan sende billeder og fortælling til 
vores bladansvarlige:  erik@izinja.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
På gensyn i 2007! 
Lena

Vi er gået i skarp vintertræning med indlæring af forhin-
dringen ”slalom” og vil gerne her indvie andre i hvordan vi 
træner denne agilityforhindring. 

”Slalom start”: Når hunden starter på øvelsen ”Slalom” 
skal den altid ind i slalomrækken på højre side af den før-
ste pind uanset hvor den kommer fra og uanset hvor i 
løbsretningen føren befi nder sig. Derfor er det super godt 
først bare at træne starten før den egentlige slalom påbe-
gyndes. 

I denne øvelse og i alle andre agilityøvelser kan der med 
stor fordel trænes med clicker.

Jeg bruger selv clicker til agilitytræningen med indlæring 
af de forskellige forhindringer. (Hvis clickertræning ikke er 
brugt før, så skal hund og ejer først introduceres for denne 
form for træning. 

Bøger til formålet kan fi ndes på www.hundogtraening.dk

2 pinde sættes i jorden med 60 cm’s mellemrum. Vigtigt at 
overholde dette mål pga. når hunden skal igennem fl ere 
pinde hurtigst muligt, så opbygges der en takt og denne 
takt vil blive ødelagt hvis der er forskellige mål i mellem-
rummet fra gang til gang. 

Nogle super lækre mini mini godbidder fi ndes frem (Hun-
den skal jo gerne kunne komme igennem pindene også 
efter 150 godbidder) og haves lige ved hånden sammen 
med clickeren.

Føreren stiller sig ved højre side af den første pind og ven-
ter på at hunden nærmere sig højre side af 1. pind. Føre-
ren clicker, når hunden bare nærmere sig højre side af 1. 
pind. Næste skridt kunne være, når hunden er på vej igen-
nem 1. pind fra højre. Når hunden har fundet ud af at star-
ten er på højre side af den 1. pind er det tid til at føreren 
stiller sig forskellige steder i forhold til 1. pind.

Dette gøres med små skridt i alle retninger. Hvis hunden 
pludselig ikke starter på højre side af 1. pind, når føreren 
skifter ståsted er man gået for hurtigt frem og må gå tilba-
ge i træningen. 

Efterhånden som hunden forstår øvelsen sættes der en 
pind mere til og nu belønnes hunden for at lave slalom 
igennem den nye pind, men stadig skal hunden starte rig-
tigt dvs. på højre side at 1. pind.

Denne øvelse kan bl.a. laves i haven med et par rør eller 
lign. Bare husk de 60 cm. 

HUSK: Denne form for mental og fysisk træning trætter 
hunden mentalt, så træn kun i 5 min af gangen, men ger-
ne fl ere gange dagligt. 

Rigtig go’fornøjelse fra
Kali og Lene
www.akali.dk

Alle ønskes en Glædelig Jul 
samt et godt Nytår

Foto: Lene Tornkjær
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Annonce:

RR-spesial 2007!

Lørdag 26.mai: Eksteriørutstilling hanner og valpeshow 
Søndag 27.mai: Eksteriørutstilling tisper og alle spesialklasse
 (evt. ”Barn og hund” påmeldes på stedet)

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

Dommer for alle klasser: Neil S. Kay fra Sør-Afrika 

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

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

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

Hanne 
Neergaard

Hilton 34B
 2040 Kløfta

+ 47 63972211 + 47 92202626 hanne.neergaard@c2i.net

Påmeldings/betalingsfrist 08.05.06. Påmeldingen er bindende og betaling skjer til NRRK v/ 
Hanne Neergaard: Konto: 0530.26.18684 eller svensk kto. 6186355-1 
Utenlandske deltagere bes sende med kopi av innbetaling

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

Hytter bestilles via:
Jannicke 
Fredriksen

Nordvannslia 1,
1385 Asker
 

+ 47 66905527 + 47 90615350 jannicf@online.no

Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb ønsker hjertelig velkommen til alle!



Ridgebacken Blad 4 - December 2006

 15

Forberedelse er nøgleordet hvis din hund skal 

komme gennem nytårsaften, eller andre lignen-

de begivenheder, med et minimum af frygt og 

stress. Udgangspunktet er naturligvis forskelligt 

alt efter din hunds tidligere erfaring med dette. 

Hunden ER bange for lyde:
Har hunden allerede oplevet nytårsaften og har fået en 
dårlig oplevelse er det nødvendigt at sætte et træningspro-
gram i gang (se under desensibilisering). 

I nogle tilfælde vil det allerede nu være alt for sent at 
igangsætte træningen, og det er i stedet nødvendigt at 
henvende sig til sin dyrlæge for evt. at få noget beroligen-
de medicin til sin hund. Det skal afprøves inden den store 
aften, for det er nødvendigt at vide om dosen er for stor el-
ler lille – og hvordan medicinen virker på lige netop din 
hund.

Men når så nytårsaften er vel overstået, er det vigtigt at 
sætte i gang med træningen da det ikke er hensigtsmæs-
sigt at skulle bruge medicin resten af hundens liv. Der er 
alt for mange situationer vi ikke kan forberede os på (tor-
denvejr, naboens unger der skyder af i starten af decem-
ber og meget andet), og i disse tilfælde kan vi ikke nå at 
medicinere hunden ud af det.

Desensibilisering:
Det første trin i træningen er at neutralisere din hunds re-
aktion på lydene. Der fi ndes i handlen en ganske god CD 
til formålet: ”Sounds scary” hvor der både er uvejr, skud og 
fyrværkeri. Fremgangsmåden vil være:

• Indstil volumen på musikanlægget til nul.
• Øg langsomt volumen indtil du observerer de første 

tegn på at hunden hører lydene.
• Afspil CDén ved denne volumen 5-10 minutter, 3-4 

gange hver dag.
• Når din hun ikke længere reagerer på dette, kan du 

langsomt øge volumen. Gentag trin 2 og 3 mens du 
gradvist, (så længe hunden ikke reagerer) øger volu-
men over et par uger.

• Du vil efter et stykke tid opnå at din hund ikke reagerer 
på lydene, selv på et temmelig højt niveau. 

• Spil gerne CDén forskellige steder i huset, bilen etc. 
(men husk at det er vigtigt at hunden ikke reagerer på 
lydene!!). Eller fl yt rundt på højtalerne, så hunden ikke 
oplever at lyden altid kommer fra samme sted.

Hundene er dog forskellige og det kan derfor være meget 
forskelligt hvor lang tid træningen vil tage. I nogle tilfælde 
vil det også være nødvendigt at træne den ”ægte” vare. 

Hunden er IKKE bange for lyde:
Selvom hunden ikke tidligere har vist frygt eller angst over-
for lydene nytårsaften, er det alligevel vigtigt at tage nogle 
forholdsregler. Ligeledes er det af afgørende betydning 
hvordan hvalpen eller den unge hund oplever denne aften. 

Mange vil opleve at hvalpen 1. år ikke reagerer synderligt 
på alt det der sker, for året efter at reagerer meget vold-
somt.

Det kan varmt anbefales at køre lydtræningen på ”ikke-
bange” hunde også – og især hvalpe!

Andre hjælpemidler:
DAP (Dog Appeasing Pheromone) som kan sættes i stik-
kontakten og udgiver beroligende pheromoner, kan instal-
leres ca. 14 dage før dagen. Den placeres i nærheden af 
det sted hunden føler sig mest tryg. 

Et godt og trygt tilfl ugtssted hvor hunden normalt føler sig 
tryg kan være en stor hjælp. Lig eventuelt en uvasket blu-
se eller lignende, så hunden føler sig tryg ved ”din” nær-
hed. 

Hvis din hund er vant til at du ser fjernsyn eller hører radio/
musik kan det også være en hjælp for den, da det nær-
mest ”kamufl erer” lydene udefra.

Det kan også være en hjælp at give din hund et tungt mål-
tid mad rigt på kulhydrater sidst på eftermiddagen. Pasta, 
mosede kartofl er eller udkogte ris er ideelle, og vil gøre at 
din hund føler sig mere rolig eller afslappet. Hvis din hund 
har en svag mave eller tidligere har haft frdøjelsesproble-
mer, bør dette dog diskuteres med din dyrlæge.

God arbejdslyst! 

CD og DAP kan evt. bestilles via mig – send en mail med 
nødvendige informationer til:  selgaard@sol.dk

”Sounds scary” – Nytårsforberedelser!
Af: Stinne Elgaard
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Lure Coursing - Sjælland og Jylland
Sæsonen er slut!

Vi vender tilbage i blad 1 samt på klubbens hjemmesdie med 
info om løbssæsonen 2007, så snart denne foreligger.

Godt Nytår!

Udstillingskalender 2007:

Dato Sted Anm. Frist Arrangør Dommer
27.01.07 Hadsten (Nytårsudstilling) 16.12.06 RRK Erling Kjær Pedersen, DK
17.02.07 Odense 13.01.07 DKK Leni Nousiainen, FI
08.04.07 Ribe DKK Kr. 4 Jesper Pedersen, DK
28.04.07 Hillerød (Kvalifi kation Crufts) 24.03.07 DKK A. Cederström, SE
13.05.07 Århus DKK Kr. 6 Poul Ørnemark, DK
xx.05.07 Stepping FDA
16.06.07 Ballerup 12.05.06 DKK D. Kenis Pordham, GB
01.07.07 Rønne 26.05.07 DKK Kr. 8 Petru Muntean, RO
11.08.07 Vejen (DKK 110 års jubilæum) 30.06.07 DKK Elina Haapaniemi, FI
12.08.07 Vejen (DKK 110 års jubilæum) 30.06.07 DKK Liliane de Ridder-Onghena, BE
25.08.07 Fyn (RRK 25 års jubilæum) 13.07.07 RRK Michael Croeser, ZA
15.09.07 Brøndby (KBHV) 11.08.07 DKK Carlos F.-Renau, ES
13.10.07 St. Merløse 31.08.07 RRK
03.11.07 Herning 29.09.07 DKK Monique v. Brempt, BE
01.12.07 St. Merløse (Juleudstilling) 19.10.07 RRK
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Ridgebackens BrugsNews

Vi holder juleferie og ønsker alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.

På genhør i 2007!
Aktivitetsudvalget

En Jule hilsen fra den bladansvarlige
Her i den søde juletid er der behov for lidt spøg og skæmt – derfor denne lille konkurrence – hvis du vil være 
med, skal svaret være mig i hænde senest søndag den 311206 på email adressen erik@izinja. dk – blandt 
de rigtige besvarelser (dvs. dem der har afkodet på samme måde som den bladansvarlige) trækkes der lod 
om 2 fl asker rødvin.

Der er brugt nogle  meget frie over/undersættelser af nogle hovedstæder. De kan løses ved hjælp af: Jydsk 
– Tysk – Engelsk og meget mere samt en god portion logik – HUMOR – VANVID – GALSKAB.

Et lille typisk eksempel: ”Gnaver – sø” = Rotterdam

God fornøjelse!

KODE: BY:

1:  Vi grinede

2:  Skaf en anløbsplads

3:  Bogcelle

4:  Eksplosiv gourmet

5:  Put far i ovnen

6:  To forfriskninger

7:  Guddommelig sygdom

8:  Syng en grønsag

9:  Vask 1000 kg

10: Tilbud

11: Vanvittig galop

12: Køb en pige

13: Fortæl konen det

14: Lej en regning

15: Ikke stille insekt

16: Dig ikke se

17: Fjern klister

18: Bræmme af røgs

19: Brug samme vinterkvarter

20: Måleenhed for stære
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Født Fars navn Mors navn Opdrætter
5. august 2006

6 hanner og 6 tæver

UHP BPB Kuzonga’s Aurelijus

HD: A 
AA: 0

Atila v. Yamoya

HD: A 
AA:0

Kennel Excellence
v/ Ina og Arno van Herpen
Sdr. Hedevej 37, Gånsager
6780 Skærbæk
tlf: 2483 9289
e-mail: excellence@get2net.dk
web:    www.kennel-
excellence.dk

14. august 2006

5 hanner og 4 tæver

Badu v. die Pronkhonde 

HD: A 
AA: 0

M’Gongo Tasu A’Sita 

HD: B
AA: 1

Kenn Brask Christiansen
Klintvej 4, Nyrup
4500 Nykøbing Sj. 
Tlf.: 4117 1980
e-mail:  kenn_
brask@hotmail.com
web:     www.ridgebacks.dk

Forventet parring Fars navn Mors navn Opdrætter
Marts 2007 INTCH, DCHVDH, DCHKLB, NLCH 

Abuya Balou v.h. Maasjesfl es

HD:A
AD:0

DKCH Hazina’s 2nd Izibu

HD: A 
AD: 0

Kennel Hazinas
v/ Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
3460 Birkerød
Tlf.: 4581 1040 
Mobil: 4097 5571
e-mail: rr@hazinas.dk
web:    www.hazinas.dk

Marts 2007 Kinyemi Fora C’Huluku

HD: B
AD: 0

DKCH Spring Valley’s Athena 
Olympia

HD: A
AD: 0

Kennel Kinyemi 
v/ Nada Nikolic & Anders 
Kjærsgaard
Øllemosevej 11
4690 Haslev
Tlf. 32 55 60 26
Mobil 4056 4067 
e-mail: kinyemi@kinyemi.com
web:    www.kinyemi.com

Januar/februar 2007 DCHVDH Benguela Azibo, 

HD: A
A: 0 

Isilwane Inja Abela

HD: A
A: 0

Kennel Izinja
v/Ane Marie V. Vilhelmsen
Strandvejen 63 
7451 Sunds
Tlf.:     9714 4072 
Mobil: 4079 4072
e-mail: rhodesian-
ridgeback@izinja.dk
web:    www.izinja.dk

Hvalpelisten (fra klubbens hjemmeside)

Fotos indsendt af Lene Tornkjær:
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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

Hazinas
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 24

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 foregår på Kallerupbanen.
Hold øje med www.kvf-dogracing.dk  Se også side 24.
Info om coursing kan 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:

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

»Pokkers også! De har glemt at slå græsset i Store Ring.«


