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INFOSIDEN
Ansvarshavende redaktør: Nada Nikolic
Bladansvarlig:  Erik Kristensen
Layout:  Lena Carlsson
Tryk: TrykBureauet A/S  Marielundvej 10
 2730 Herlev Tlf.: 44 94 47 87

Materiale indsendes til:
Erik Kristensen, Strandvejen 63, 7451 Sunds
Tlf.: 97 14 40 72   -   E-mail: erik@izinja.dk

Annoncepriser i Ridgebacken

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

Betaling til BG-Bank kto. 1551-7360444

Ønskes faktura kontakt da venligst kasserer Poul H. Jen-
sen - se RRK’s bestyrelse.

Ved spørgsmål angående annoncemateriale, kontakt blad-
ansvarlige Erik Kristensen.

Medlemskab i RRK

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

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

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

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

Udvalg under RRK 
- kontaktperson henviser yderligere

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

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem samt frivillige 
medlemmer fra klubben.

Regioner i RRK - aktiviteter for medlemmer

Vest: Helle Lauridsen, tlf: 86 24 40 69 (Århus)
Øst: Sonja Olsen, tlf: 43 62 60 52 (Vallensbæk)

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

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

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

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

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

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

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

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

Forside: Isilwane Inja Abela og M’Gongo Tasu A’ Mwisho  
 Ejer:  Ane Marie Vilhelmsenog Erik Kristensen
Bagside: Kinyemi Koka E’Nabila & Kinyemi Fora C’Hamu 
 Ejer: Trine Jensen & Jørgen Henriksen

Deadline  Blad 2 2007:  01. maj 2007 
 Blad 3 2007: 15. august 2007
 Blad 4 2007: 01. november 2007
 Blad 1 2008: 15. februar 2008
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10 Kandidater til RRK-bestyrelsen

11
Forslag til ændringer af ”Etiske regler vedrørende
opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubben’s
medlemmer”

12 “Hundesprog” af Stinne Ellegaard

16 Foredrag af adfærdskonsulent Gitte Westen Breaum

16 Annonce: Invitation til Certifi katudstilling ved FDA

17 AgilityHjørnet

18 Omplacering - og opdrætters ansvar

18 Ridgebacks og arvelig grå stær (katarakt)

19 Regler for optagelse på RRK’s hvalpeliste

20 Invitation til Ridgebackdagen 2007

20 Tjekliste for hundeejere!!!

21 Annonce: Hazina’s Rhodesian Ridgebacks
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Mentalbeskrivelse for unghunde
Region Sjælland holder Unghundementalbeskrivelse 
(UHM) søndag d. 22 april.
Testbanen ligger i Undløse. Max deltager antal 9. 
Der gives fortrinsret til Ridgebacks fra 18 - 24 måneder.
Tilmelding via www.termin.dk. Deadline 22 marts. Hvis der 
er ledige pladser efter deadline, vil disse blive givet til an-
dre racer. Pris  300 kr. som skal indbetales til klubbens 
kasserer inden deadline d. 22 marts.
Yderligere information hos Sonja Olsen 43 62 60 52 eller 
sot@codan.dk samt Nada Nikolic 32 55 60 26 eller kinye-
mi@kinyemi.com

Andetsteds i bladet er et meget frustreret brev fra RRK’s 
omplaceringskoordinator, som er dybt bekymret over visse 
opdrætteres ligegyldighed vedrørende deres opdræt når 
hvalpene først er rejst hjemmefra.

Margit foreslår i brevet at enhver opdrætter skal ”kunne 
garantere tilbagekøb af hunden/hvalpen på ethvert tids-
punkt” for at kunne komme på klubbens hvalpeliste. Det 
mener bestyrelsen ikke at ville kunne være realistisk – det 
ville være utroligt svært at håndhæve, da ingen jo kan se 
hvordan den enkelte opdrætter vil forvalte sit ansvar i 
fremtiden.

Det betyder dog ikke at bestyrelsen ikke tager problemet 
yderst alvorligt. 

Jeg tror, at alle opdrættere der har haft mere end nogle få 
hvalpe har oplevet at skulle fi nde et nyt hjem til en ung-/
voksen hund. Omplacering kan være grundet pludselig 
opstået sygdom i familien, men desværre sker det en 
gang i mellem, at en familie alligevel ikke har været grun-
digt nok forberedt på, hvor stor en RR bliver og hvor me-
get den kræver og har måske truffet beslutningen mere 
på grundlag af det kønne ydre end på racens tempera-
ment og krav.  

I det sidste tilfælde har opdrætteren et stort ansvar i ikke 
at have orienteret hvalpekøberne korrekt, og i at have fejl-
vurderet familiens evne til at passe en så stor og kræven-
de hund som Ridgebacken. For en ny opdrætter kan det 
være en overvældende opgave at tage stilling til måske 
12-14 nye hjems egnethed og her vil Sundhedsudvalget 
gerne træde ind med støtte og vejledning. Derfor har be-
styrelsen vedtaget, at nye opdrættere skal kontakte et 
medlem af Sundhedsudvalget mindst tre mdr. før planlagt 
parring så hele forløbet lige kan snakkes igennem med en 
erfaren opdrætter. Hvis dette ikke overholdes kan kuldet 
ikke optages på hvalpelisten. 

Gudskelov er fl ertallet af RRK’s opdrættere deres ansvar 
bevist, og hvis problemer opstår bruges alle metoder til at 
fi nde en løsning, det varierer om det er at hjælpe familien 
med de problemer der er i forbindelse med hunden eller 
om det er at fi nde et nyt hjem til den. 

Venlig hilsen 
Helle Lauridsen

                Smil:

Betalingsinformation
 
Alle indbetalinger bedes foretaget til:
BG-Bank
Konto: Rhodesian Ridgeback Klubben
v/ Poul H. Jensen, Vindebyørevej 5, DK-5700 Svendborg
Konto nr.: 1551-7360444
IBAN: DK27 3000 0007 3604 44
SWIFT-BIC: DABADKKK
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Når vi tænker tilbage på året der gik, 
er det nok ridgebackdagen i august, 
som næsten druknede i vand, som 
huskes bedst. Et stort arrangement 
for os, med mange udstillere fra ind- 
og udland, med middag og årets hun-
de der fejres. Stor frustration for For-
manden, idet det viste sig næsten 
umuligt at fi nde frivillige hænder på 
Sjælland der kunne hjælpe til. Kun 2 
medlemmer meldte sig til det store 
forarbejde der er, inden selve dagen 
oprinder. Problemet er jo også at vi 
nok har været for ambitiøse i fl ere år, 
i forhold til det vi kan klare. Heldigvis 
var der nogle aktive medlemmer fra 
Fyn & Jylland som hjalp til. Terslev 
lagde rammer til dagen, og heldigvis 
var der en lille hal som vi kunne være 
i, dog ikke den største af slagsen, 
men bedre end at være udendørs i si-
lende regn. Jackie Jackson var fl øjet 
ind fra Syd Afrika og tiltræk 73 udstil-
lere og deres hunde. Pressemateriale 
var udsendt, og klubben fi k den bed-
ste pressedækning nogen sinde. Fle-
re dag- og ugeaviser bragte informati-
on om arrangementet og klubben, og 
TV2 Øst bragte indslag på tv fra selve 
udstillingen.

Pga. for få tilmeldinger blev der ikke 
afholdt LP prøver. Om søndagen 
skulle vi have haft lure-coursing, men 
igen var det vejret der afholdt os fra 
det. Det var simpelthen for farligt for 
hundene, der kunne komme til skade. 
Ærgeligt for dem der havde glædet 
sig, men hundenes sikkerhed kom i 
første række. Dem der blev tilbage til 
oprydning, fi k alligevel en hyggelig 
dag, og en god frokost sammen. Tak 
til dem der hjælp til.

I alt havde vi 5 klubudstillinger i 2006 
med deltager antal på 242, hvilket gi-
ver et gennemsnit på ca. 48 hunde. I 
2005 have vi kun 4 udstillinger med 
200 deltagere, så deltagere antallet 
ligger stabilt. DKK have jo et større 
udstillingsprogram med 4 dage i 
Brøndby, så der var næsten ikke en 
måned i hele året hvor udstillingsfol-
ket ikke var på farten. Det blev i alt til 
17 udstillinger i 2006, og de fi re dage  
som DKK havde i Brøndby tiltrak i snit 
ca. 70 Ridgebacks pr. dag, hvilket 
gjorde Ridgebacken, til én af de stør-
ste racer på udstillingen.

Avls- og Sundhedsudvalget afholdte 
ikke Unghundementalbeskrivelse 
(UHM) i 2006. Dette fordi nogle med-
lemmer på GF i april tilbød af stå for 
én hver, øst og vest for Storebælt.. 
Det blev dog aldrig en realitet. I skri-
vende stund har Region Sjælland dog 
arrangeret en UHM d. 22. april. 

Klubben indgik en sponsoraftale med 
benzinselskabet OK, som betød at 
medlemmerne blev tilbudt et benzin-
kort og klubben ville et år efter modta-
ge en sum penge fra OK for det antal 
liter benzin der var blevet tanket i pe-
rioden, 1. juni 06 – 01. juni 07.  I alt 
16 medlemmer tog imod tilbudet, og 
vi afventer spændt, hvor stort beløbet 
bliver.

Som vanligt fi k PR- og Bladudvalget 
fi re blade på gaden i det forløbne år. 
De gjorde et forsøg med farvet for- og 
bagside, hvilket var rigtig fl ot – MEN 
økonomien hang ikke sammen, så i 
samråd med bestyrelsen gik de des-
værre tilbage til det gamle layout. El-
lers har de forsøgt at holde den gam-
le kendte stil, da de føler, at det 
fungerer, og giver et godt og læse-
venligt blad. Men det står stadig klart, 
at skal de bibeholde et godt og varie-
ret blad, er der nogle fl ere medlem-
mer, der skal til tasterne – ellers risi-
kere vi at vores nuværende trofaste 
skribenter løber tør for stof, hvis det 
kun er deres bidrag der kommer med.  
Igen i år vil Bestyrelsen rette en sær-
lig tak til Lena Carlson, der trofast og 
uden at kny, sætter bladet op. Det er 
et kæmpe arbejde, som betyder utro-
lig meget for bladet – tak for det.

I det forgangne år er der også blevet 
lavet et nyt indstik til stambøger, lige-
som de har lavet en ”skal det være en 
RR” i en light udgave.

Brugshundeudvalget havde et turbu-
lent år, hvor bestyrelsen bl.a. valgte 
at omdøbe det til aktivitetsudvalget i 
lyset af at Ridgebacken IKKE er en 
traditionel brugshunderace, men en 
alsidig jagthund med mulighed for 
mange og varierede aktiviteter. Der er 
nu faldet ro over gemytterne.  Udval-
gets forslag til en ny klub titel ligger i 
skreven stund hos DKK, for en god-
kendelse – så snart den foreligger, 

bliver det hele offentliggjort, dels i bla-
det og dels på hjemmesiden. Ellers er 
der i det jyske kommet rigtig gang i 
lure-coursingen – og for at få så man-
ge medlemmer som muligt til at kun-
ne deltage, har vi forsøgt at fordele 
løbene over det meste af Jylland – 
der er i det forløbne år er blevet løbet 
i Horsens, Gesten, Løve, Randers og 
Sunds. Der er ikke blevet løbet på 
Sjællandssiden pg.a. lure-coursings-
maskinen ikke har virket 100 %. Det 
arbejdes der på, så alle kan få mulig-
hed for at nyde deres hunde i denne 
dejlige sportsgren. Vi vil opfordre jer 
alle til at støtte op om arrangementer-
ne. Der blev ikke afholdt LP prøver i 
klubregi. Bestyrelsen havde valgt at 
det ikke kunne foregå samtidig med 
udstillingerne, pg.a. det store antal 
udstillere, der i sig selv kan fylde en 
hel dag. Bestyrelsen havde tilbudt ud-
valget at kunne afholde 2 LP prøver 
for alle racer, én øst og vest for Store-
bælt. Dette ønskede udvalgets med-
lemmer ikke. 

Sluttelig skal lyde en tak til udvalgets 
medlemmer for deres bidrag i det for-
løbne år.

Region Sjælland sluttede året med en 
indkaldelse til klubbens medlemmer 
via mailingslisten. Der mødte 8 med-
lemmer op til mødet, hvor der blev 
besluttet at afholde foredrag, 
schweiss træning, UHM, gåture og 
meget andet. I skrivende stund er de 
4 nævnte ting allerede en realitet (af-
venter dog de sidste detaljer på 
schweisstræningen). Når lure-cour-
singsmaskinen er repareret kommer 
det også på programmet. Medlem-
merne få information via klubbens 
hjemmeside og mailingslisten.

Husk derfor at give klubbens kasserer 
din mail adresse så du kan få infor-
mation om arrangementer.

Bestyrelsens besluttede at afsætte en 
pænt beløb af til en ny hjemmeside. 
Den nuværende trængte til en stor 
opdatering, og et mere tidssvarende 
layout. Dette er lykkedes, og vi glæ-
der og til at den er helt færdig. Den 
indeholder en stor database, og vi hå-
ber snart at kunne få bl.a. tilmelding 
til hvalpeliste, information om kuldre-

Bestyrelsens årsberetning 2006
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gistreringer og andre ting ind på siden 
også. 

I 2006 blev 81 hvalpe født fordelt på 9 
kuld. En pæn stigning i forhold til 
2005, med 5 kuld og 45 hvalpe, og 
2004 med 8 kuld og 67 hvalpe. Det 
store antal af hvalpe, gjorde også at 
enkelte nye opdrættere havde hvalpe 
gående til de var 4-5 måneder. Hval-
pe uden stambog er desværre også 
solgt i ”Den blå avis”. En gentagelse 
fra året før og af de samme personer. 
Klubben har kørt annoncer i den på-
gældende avis for at gøre opmærk-
som på klubben, i håbet om at nye 
købere tænker sig godt om.

Omplaceringskoordinatoren havde 2 
hunde inde på omplaceringslisten. 
Den ene fra Danmark, den anden fra 

Norge. Dette var heldigvis et fald i for-
hold til 2005, hvor vi have 8 hunde. 
Det nye år er dog allerede startet 
med den første Danske Ridgeback 
som skal omplaceres. Stor tak til Mar-
git for hendes indsats. 

I alt 20 hunde blev HD fotograferet i 
2006. Af dem havde 11 hunde status 
A, 8 hunde status B og en enkelt sta-
tus C.  De samme hunde blev også 
AA fotograferet og 19 havde status 0 
og en enkelt status 1. En rigtig fl ot 
statistik. Dette betyder at næsten alle 
fotograferede hunde er HD fri, ifølge 
DKKs defi nition på hundeweb.dk”

Økonomien er stabil (mere information 
anden steds i bladet). Vi har et lille un-
derskud i forhold til året før, dette forbi 
vi købte bøger til klub boden sidste år.

Medlemstallet er uændret på ca. 200, 
hvoraf de 14 er udenlandske med-
lemmer.

Bestyrelsen vil gerne ønske tillykke 
alle dem som har gjort det godt i det 
forgangne år. Det er dejligt at vi har 
så mange fl otte og dygtige ridge-
backs som er gode ambassadører for 
vores race.

Tak til alle dem som hjalp med at få 
vores arrangementer afviklet. Uden 
jeres hjælp ville vores arbejde ikke 
være muligt.

Med venlig hilsen
Nada Nikolic  

Foto: Jette Fuglsang
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Referat af bestyrelsesmøde i Sunds den. 19/2-2007

1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 

2. Indkommende post 

a. HD 6 hunde fotograferede 6A og 4 albuer 0 , to fri 
skuldre

b. Ingen prisstigninger hos DKK i 2007 samme priser for 
udstillinger etc

c. Ny regel fra DKK: hundene skal have opnået alders-
kravet til den pågældende klasse på bedømmelsesda-
gen

d. To mental beskrivelser modtaget, begge hunde fi k te-
sten afbrudt.

e. Brev fra Ulf Jørgensen om vi vil støtte hans kandidatur 
i DKKs bestyrelse, vi accepterede men han blev ikke 
valgt

f. Brev fra the Ridgeback Register at de er ved at lave et 
internationalt nummer og gerne vil have detaljer om 
RRK til det. Er besvaret, nummeret udkommer medio 
marts og vil blive sendt til RRK

g. FCI har fra 1.1.2007 stoppet alt samarbejde med CKC 
og vi kan derfor ikke bruge CKC dommere eller impor-
tere hunde derfra.

h. FDA annonce vedr Stepping udstilling, se udstillingska-
lenderen

i.  DKK vil fra 1.1.2007 starte Schweiss prøve aktiveter 
op. Kredse og klubber vil fremover kunne afholde prø-
ver ifl g regler godkendt af DKK

j.  Indbydelse til DKK repræsentantskabsmøde 17/3. 
Klubberne har en repræsentant for hver påbegyndt 
500 medlemmer, dvs at RRK har én.

k.  DKK: Nye befordringsgodtgørelse for dommere og 
ringpersonale : 3.35/km (bestyrelsen fastholder 2,50 pr 
km for intern kørsel)

l.  Hundens dag i Tivoli Friheden den 4.maj

m.  Invitation til Roskilde dyrskue, RRK mener ikke at kun-
ne løfte en bod i 3 dage men foreslår at FDA laver en 
fælles stand.

n.  Et medlem har forespurgt om klubben planlægger obli-
gatorisk øjenlysning, da NRRK har gjort det obligatorisk 
i de næste 2 år. Spørgsmålet videregives til Sundheds-
udvalget, og klubben vil meget gerne i kontakt med 
medlemmer, der har en hund med arvelige katarakter.

o.  Et medlem har foreslået en klubudstilling på Bornholm, 
dette mener bestyrelsen ikke at kunne løfte da det vur-
deres klubben ikke har ressourcer til det.

p.  Brev fra Omplaceringskoordinatoren: se andetsteds i 
bladet.

q.  Erik havde fået en invitation fra ”Vi med Hund” om re-
ception til deres 1 års fødselsdag 9/2

3.  Udgående post 

a.  Svar på brev fra Tysk Jagtterrier at få DKK til at være 
mere lydhør overfor specialklubberne. RRK støtter in-
den for rimelighedens krav.

b.  85 rykkere for kontingent udsendt.

c.  Brev udsendt til alle fynske medlemmer om de ville 
være med til at lave RR dagen, to har svaret tilbage, 
kun den ene var i stand til at hjælpe. RR-dagen skal 
derfor fl yttes fra Fyn.

4.  GF 2007 Tid og sted: 21.4.07 Borgerforenin-
gens hus i Nørrevoldgade i Nyborg, kl. 13

a.  Ole Søager stiller sig gerne til rådighed som dirigent 
for os igen.

b.  Ingen nye kandidater til bestyrelsen, så Nada, Erik og 
Camilla er genvalgt, Margit Sand stiller op som hvalpe-
anviser, hvilket bestyrelsen støtter, da det går i god 
tråd med at være omplaceringskoordinator.

c.  Anne Marie, Klaus og John Boje genopstiller som hhv 
revisorer og revisor suppl.

d.  Indkommende forslag, samt emne til diskussion på GF :
 - Sundhedsudvalget har lidt ændringsforslag til de eti-

ske regler, og bestyrelsen har også en enkelt tilføjelse.

e. Revideret regnskab for 2006 
- Økonomien ser meget fi n ud

5.  RR-dag 

a.  General snak om RR-dagen
- Hvem er ansvarlig ? RR-dagen har altid været dre-

vet af lokale grupper, men både på Sjælland og nu 
på Fyn har det skortet på det lokale engagement. 
Derfor er det nu et fælles bestyrelses ansvar og det 
forventes at hele bestyrelsen også hjælper til så me-
get som muligt på dagen, de lokale står for planlæg-
ningen. 
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-  Hvad kan vi klare ? Generelt kun en dag, med få fri-
villige er det for stort et arrangement at køre over to 
dage.

b.  Jubilæumsudstillingen 2007
-  Bliver fl yttet til Jylland, lige nu prøver Erik og Helle 

og fi nde et passende sted og vil så indkalde frivillige. 
Vi håber meget at det gode samarbejde mellem de 
jyske medlemmer om Lure Coursing vil kunne ud-
mønte sig i en god og aktiv gruppe rundt om RR da-
gen. Dommer og Ringpersonale ER på plads.

6. Blad 1 
- Skal være på gaden ¼

7. Regler for optagelse på hvalpelisten 

8. Regnskab

a.  Se regnskabet andet sted i bladet, alt ser meget fi nt 
ud.

9. Rapport fra udvalg 

a.  Udstillingsudvalget – 
- Ringsekretær Hadsten, der var problemer med præ-

mielisterne, men det er rettet. 
- Nyt udstillingssystem pr. 1/1-08 
- Vi venter med at kigge på vores point system indtil vi 

ved mere.

b.  Avls- og Sundhedsudvalget – 
- Udvalget har haft møde den 19.1. De etiske regler 

blev diskuteret og der blev lavet forslag til ændrin-
ger. Se andet steds i bladet. 

-  UHM 22.4 på Sjælland, 
- Diskussion om evt. dommerseminar efterår 2008, 

Nada kontakter dommerforeningen for at diskutere 

hvordan man plejer at gøre det. 
- Udvalget ser det som et problem at DS attest gives 

ofte af dyrlæger der ikke har mærket en sinus og 
ikke ved hvordan det føles. Klubben vil fremover be-
tale km pengene til de af klubben udpegede sinus 
checkere, så det bliver helt gratis for opdrætterne at 
tage i mod servicen. 

c.  Blad- og PR udvalget 
- Den nye web er ved at være helt oppe, og det ser 
fi nt ud.

d.  Aktivitsudvalget 
- FDA skifter webmaster. 
- RRK’s BrugsCH titel forslag er nu sendt til DKK. 
- Sjællands LC maskine er under reparation hos Erik 

og der skal skiftes tromle/aksel.
- Der har været møde i region Øst og man vil gerne 

lave intro til Schweiss to dage i juni måned. Der er 
fundet en Schweiss hundefører til at undervise.

10. Eventuelt

a. Camilla undersøger om vores logo kan laves til klister-
mærke til bilen.

b. Nada har været til formandsmøde 13/1, højdepunkter-
ne var det nye udstillingssystem pr. 1.1.08 og at man 
fra 2.kvartal 2007 skal indhente en rekvisition fra DKK 
INDEN hunden bliver HD/AA fotograferet – ellers kan 
den IKKE blive bedømt! 

c. DKK har meddelt at der ikke bliver specialklub udstil-
ling i forbindelse med Verdensudstillingen 2010. 

d. RRK ønsker ikke at afholde en uafhængig udstilling, da 
vi ikke mener at kunne løfte så stort et arrangement.

Cheewa, Tinka og Nala / Foto: Jette Fuglsang
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Ordinær generalforsamling 2007

Så er det igen tid til generalforsamling i RR klubben!

Den afholdes,  lørdag den 21. april 2007 kl. 13.00 i ”Teaterkroen” Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade  
63, 5800 Nyborg.

Som sædvanlig vil der blive serveret  kaffe/brød/øl/vand. Dørene åbnes kl. 12.30.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge)
Fastsættelse af kontingent
Rapport fra udvalgene
Behandling af indkomne forslag
Offentliggørelse af valg til bestyrelsen
Valg af hvalpeanviser, 2 revisorer og en revisorsuppleant
Eventuelt

Kandidater til RRK-bestyrelsen:
Tre af den siddende bestyrelses medlemmer er på valg til generalforsamlingen og vi er alle villige til at 
tage en tørn til. Det drejer sig om Nada Nikolic, Camilla Kjærulf og Erik Kristensen. En større præsentation 
af os mener vi ikke er nødvendigt. Vi har alle tre siddet i bestyrelsen i kortere eller længere tid, og bruger 
meget af vores fritid på klubarbejde. I år er der (igen) ingen modkandidater, og vi vælger at tro på, det er et 
udslag af, at medlemmerne er tilfredse med det arbejde vi har lagt i klubben. Vi glæder os til endnu en 
valgperiode, og håber på jeres fortsatte støtte de næste 2 år.

Hilsen Nada, Camilla & Erik

Ifølge klubbens love § 8, stk. 2, er de 3 kandidater genvalgt, da der ikke var andre kandidater.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sobi (M´gongo Surú Basobi), Foto: Rikke Rasmussen
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Forslag til ændringer af:

”Etiske regler vedrørende opdræt og avl for 
Rhodesian Ridgeback Klubben’s medlemmer”
- Behandles på klubbens generalforsamling lørdag den 21. april 2007.

De gældende etiske regler fi ndes på klubbens hjemmeside, og kopier vil være til stede ved 
Generalforsamling.

Forslagsstiller: Avls- og sundhedsudvalget:
§ 1:
En opdrætters målsætning og ansvar er at opdrætte de sundeste og bedste repræsentanter for racen og have sat sig 
ind i, hvad det indebærer at have et kuld hvalpe. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om 
avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

§ 2:
Hvert kuld skal være resultatet af omhyggelig planlægning, omfattende hensyn til helbred, temperament og racetype. 
Så længe hvalpekuldet er i opdrætterens varetægt, skal det opfostres under hjemlige forhold, der sikrer konstant og nær 
menneskelig kontakt, i hele tiden hos opdrætteren, indtil udleveringen. Eksempelvis må opdrætteren ikke have hvalpe-
kuld i afsides beliggende bure, rum eller andre bygninger, eller under nogen anden form for afsondring. Dyrets interesse 
skal altid have fortrin frem for personlige og økonomiske interesser.

§ 12:
 Opdrætteren skal give hvalpekøberen skriftlige oplysninger om hvalpens videre pleje og træning. Opdrætterens ansvar 
stopper ikke ved overdragelsen af hvalpen, men opdrætteren fortsætter med at stå til rådighed med vejledning for købe-
ren. Dette kan f.eks. være i forbindelse med senere avl på hvalpen, ved en eventuel omplacering af hvalpen eller tilsva-
rende.

§ 15:
Matadoravl (d.v.s. det forhold, at en eksteriørmæssigt og/eller avlsmæssigt succesfuld hanhund anvendes til et for stort 
antal hvalpekuld) skal undgås. En hanhund må derfor ikke producere mere end ca. 40 hvalpe i Danmark. 

Forslagsstiller: RRK’s bestyrelse:
§ 3:
Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 skal være lig med 
A1, A2 eller B1, og efter 01.04.2000 lig med A eller B. Det bør tilstræbes at højst et af forældredyrerne har HD status B. 
Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri (=status 0, nul). En udenlandsk hund fra et land, hvor man 
angiver albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD-fri. Der må kun avles på kombinationerne AA/OCD 
status Fri + Fri (=status 0, nul + status 0, nul) eller fri + 1 (=status 0, nul + status 1). HD- og albuefotografering foretages 
tidligst ved de fyldte 12 måneder. Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.

Chessie og Mwisho, Foto: Jette Fuglsang
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Hundesprog
Af Stinne Ellegaard 

At forstå hundens sprog er en meget vigtig detalje hvis 
man vil opnå forståelse for hundens adfærd. Det er af stor 
betydning i almindelig omgang med hunde, da hunden jo 
anvender det samme sprog overfor os mennesker som 
den ville gøre overfor en artsfælle. Vi mennesker gør jo 
faktisk det samme; bruger vores eget sprog overfor hun-
den. Mennesket har jo i lange tider forsøgt at tilrette hun-
den til vores verden, i stedet for at udnytte den naturlige 
adfærd og forstå det sprog hunden altid har brugt. Jeg har 
selv oplevet hvor anderledes verden ser ud når man plud-
selig forstår hvad det er hunden egentligt siger! 

Vi mennesker er meget verbale, hvorimod hunden læser 
kropssprog som det primære. Derfor kan det være en stor 
hjælp at have kendskab til hundens sprog, så vi kan be-
nytte os af et kropssprog som hunden forstår. Hunden af-
læser 56 % mimik/kropssprog, 38 % stemmelejet og kun 6 
% selve ordet.

Mange af dem jeg kender siger: ”det betyder jo ikke så 
meget hvad man gør, så længe det bare er i en god me-
ning”. Men det er jeg uenig i! Jeg har netop prøvet at have 
hund på den måde, og tro 

mig – at gøre tingene i en god mening kan nogle gange 
være helt galt… Når vi mennesker gør noget i en god me-
ning eller af kærlighed, så bliver det med basis i vores 
eget sprog og følelser. Det indebærer eks. Mange kys og 
kram, hvilket ikke altid lige er hundens kop te.

Jeg vil i denne artikelserie blandt andet komme ind på 
kropssprog, ansigtsmimik, lydsproget, duftsproget og be-
rørings-sproget. Grundstenen i hundens sprog er de dæm-
pende signaler, så dem kan jeg ikke komme udenom. Til 
sidst vil jeg komme med en lille opfølgning på det hele, 
hvor jeg ser lidt nærmere på hvordan det passer med vo-
res sprog og følelser.

Kommunkation
Når man taler om hundesprog taler man selvfølgelig også 
om sprog. Når man taler om sprog handler det om kom-
munikation. For at man kan tale om kommunikation er der 
4 kriterier der skal være opfyldt: 

- en sender 
- en modtager 
- ændret adfærd
- ydre forstyrrelser

En sender er den der ønsker at formidle noget til modtage-
ren. De ydre forstyrrelser er alt det der kan bryde ind i det-
te samspil, så meddelelsen ikke når frem til eller misfor-
stås af modtageren, og derved gør at kommunikationen 
ikke lykkedes. At en sender har formidlet noget er først op-
fyldt, når der sker en adfærdsændring hos modtageren.

Mange bruger ordet ”kommando”, men det har en ret ne-
gativ klang idet det får en til at tænke lidt på en streng mili-
tær person. Det er egentligt også det forkerte ord at bruge, 
for defi nitionen på ”kommando” er noget lig: jeg siger/gør 
noget og forventer den samme reaktion hver gang. Altså 
er en kommando mere noget vi mennesker benytter. Et 
perfekt eksempel er når vi trykker på en tast på compute-
ren: vi giver en kommando og får samme reaktion hver 
gang (hvis computeren ellers fungerer korrekt). Derimod 
er ordet ”signal” mere rammende, da det beskriver det vi 
viser med ansigtet og kroppen. 

De dæmpende signaler
Disse signaler fungerer som hundens livsforsikring. Disse 
signaler bliver brugt længe inden en konfl ikt opstår, og det 
er derfor af afgørende betydning for os mennesker at 
være i stand til at læse signalerne, for at kunne etablere et 
rigtigt godt fællesskab med hunden. Signalerne bruges 
også til at dæmpe stress og uro både ved sig selv, men 
også overfor andre hunde. Det smarte ved disse signaler 
er nemlig at alle hunde forstår dem! Med mindre de er ble-
vet straffet gentagne gange af mennesker, og derfor har 
mistet deres sprog. Men alle racer fra forskellige lande ta-
ler altså samme sprog – smart! 

Der er naturligvis forskel fra race til race hvilke signaler de 
bruger mest. En bearded collie med hår ned foran øjnene 
vil naturligvis ikke tydeligt kunne vise at den blinker…. Den 
bruger i stedet tungen, som så til gengæld står meget ty-
deligt frem af al pelsen. 

Der er en hel række dæmpende signaler, og de mest al-
mindelige er:

At dreje hovedet. Ses ofte i forbindelse med at vi menne-
sker omfavner hunden. Den tætte kontakt er lidt for meget, 
og hunden prøver at fortælle os det ved at vende hovedet 
væk.

Brug af øjnene. Det kan være at afkorte blikket, ikke se 
direkte på hunden, eller at gøre blikket blødere. Det kan 
også være at blinke blidt nogle gange. Hvis du kigger di-
rekte på din hund vil den ofte forsøge at dæmpe dig ved at 
blinke blidt til dig.

Foto: Ane Marie Vilhelmsen
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At vende sig væk. Det kan være at vende siden eller hele 
bagen til. Ses ofte hvis en hund kommer løbende hurtigt 
og direkte imod din hund, så vil den forsøge at dæmpe 
den anden hund ved at vende sig væk.

Slikke sig om munden. Er et meget brugt signal, og ses 
ofte i mødet med andre hunde, eller hvis du eks. Bøjer dig 
ind over hunden. 

At gabe. Hunde gaber lige-
som os mennesker også for-
di de er trætte eller stressede, men mest af alt gaber de 
for at dæmpe en situation. Hvis man eks. Taler meget op-
hidset eller vredt.

Fryseposition. At fryse fast i 
en siddende, stående eller 
liggende stilling og forholde sig helt passivt. 

Langsomme bevægelser. Hurtige bevægelser virker tru-
ende, men at bruge langsomme bevægelser virker dæm-
pende. Det kan være alt lige fra slow motion til bare at 
sænke farten lidt.

At logre. Hvis logren bruges i kombination med andre sig-
naler – hvis hunden eks. viser at den er bange – vil logren 
have en dæmpende effekt.

Play-bow. At gå i legebuk er en indbydelse til leg, men her 
ses ofte en mere aktiv bevægelse – bevægelser fra side til 
side og et ”fjoget” udtryk. Hvis hunden derimod ligger sig i 
en bukkende stilling – og ligger stille – virker det dæmpende.

At sætte sig. Hvis hunden sætter sig meget langsomt el-
ler med siden til, har det en dæmpende virkning. Det er en 
forstærkning af det første signal.

At lægge sig. Det stærkest af de dæmpende signaler! Det 
forstærker de foregående signaler væsentligt, og har en 
kraftigt dæmpende effekt.

Gå i bue. Hunde vil næsten altid gå i en større eller mind-
re bue forbi en fremmed eller kendt hund. At gå direkte i mod 
virker truende, og hvis hunden alligevel gør det, vil det 
være kombineret med mange andre dæmpende signaler.

Snuse i jorden. Her er det vigtigt at se hele situationen, 
da alle hunde naturligvis snuser i jorden af den simple år-
sag at det dufter godt! Men ofte kan man se at hunden 
snuser overdrevet meget på et bestemt sted, eller at den 
følger med i hvad der foregår. 

Splitte op. Hvis en hund går mellem to individer, er det for 
at forhindre at nærkontakt skal ende i konfl ikt. De kan 
både splitte mennesker op, men også hund/hund eller 
hund/menneske.

Løfte poten. Kan ses som et tydeligt eller mere svagt løft 
af den ene forpote. 

De dæmpende signaler har altså – i modsætning til truen-
de signaler – til formål at berolige, dæmpe stress, angst 
eller uro. Hvis vi observerer vores hund, og bliver god til at 
bruge de dæmpende signaler, vil man opnå et langt bedre 
samarbejde. 

Men det er vigtigt at man respekterer hunden, for de dæm-
pende signaler er jo et forsøg på at løse en evt. foreståen-
de konfl ikt. Det er derfor vigtigt at forstå hundens signaler 
og reagere på dem. 

Kropssproget
Hunden bruger hele kroppen, halen og benene. Alle dæm-
pende signaler er en form for forsikring for hunden, de bru-
ges for at undgå konfl ikter eller dæmpe aggression. 

Ryggen: Normalt er den yderste spids på hårene lidt mør-
kere, hvilket bevirker at når børsterne på ryggen rejser sig 
ser området på ryggen mørkere ud. Det er ofte fordi hun-
den er usikker på situationen, og derfor rejser børsterne 
sig som en reaktion på den øgede stress. Der er stor for-
skel på hvor meget børsterne rejser sig, og man kan nær-
mest tale om et barometer for hvor stresset situationen er 
for hunden.

Er børsterne kun rejst på det forreste af ryggen, er situati-
onen lettere stressende. Derimod hvis hele ryggen er rejst, 
er det fordi situationen er for meget for hunden. Man me-

Fortsættes ...

Foto: Ane Marie Vilhelmsen

Foto: Ane Marie Vilhelmsen
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ner netop at det er stresshormonerne der forårsager den-
ne reaktion – ligesom hvis vi bliver forskrækkede – så rej-
ser vores nakkehår sig!

Fordeling af kropsvægt: Når hunden er neutral er vægtfor-
delingen ca. 75 % på forkroppen. Der er stor forskel på 
betydningen af hvis hunden ligger vægten på forparten el-
ler bagparten. En hund der truer, vil ligge vægten på for-
parten, mens en angst eller bange hund vil ligge vægten 
på bagparten. 

Det er et vigtigt begreb for os mennesker, for vi har ten-
dens til at læne os ind over hunden – og især små hunde. 

Nakke/hals: Hvis vi tager udgangspunkt i ulven, har den 
en pelskrave der vokser fra bag ørene til ned over nakken. 
Hvis hunden forsøger at dæmpe situationen, vil den sæn-
ke nakken og samtidig løfte hovedet lidt, således at hun-
dens nakke og næse er i næsten lige linie med ryggen. 
Det vil bevirke at pelskraven ser mindre ud. 

Halen: Halen kan signalere enormt mange ting. Glæde, 
aggression, angst eller dæmpende. Den er også et udtryk 
for hundens sindstilstand generelt. Men groft sagt kan 
man sige, at hvis halen er oppe i en stivnet position, så er 
det fordi situationen er anspændt (hunden er lidt stresset). 
Hvis den derimod er helt mellem benene, er det for at sig-
nalere angst.

Det kan jo så kombineres på mange måder. En sænket 
hale der logrer, skal udtrykke usikkerhed og fungere som 
et dæmpende signal. En neutral hale der logrer viser hun-
dens glæde. Halens position og betydningen er som regel 
meget situationsbestemt, og det er derfor nødvendigt at se 
på hundens andre signaler også.

Poter: Den løftede pote er et pacifi cerings signal. Det 
stammer fra da hvalpen diede hos sin mor, hvor den brug-
te poten til at stimulere mælken til at løbe til. Den erfarede 
således allerede som helt nyfødt at den fi k noget positivt 
ud af denne adfærd. Poteløftet virker dæmpende.

Ansigtsmimik
En hund utrykker så ufatteligt meget via ansigtsmimikken. 
Det er mange gange svært eller nærmest umuligt for os 
mennesker at opfange alle de informationer en hund sen-
der via eks. Et enkelt blik. Kropssproget er meget lettere at 
opfange, idet der er tale om et større billede. Ansigtet ud-
trykker enormt meget med de små forandringer. Det kan 
være ændringer i øjenbryn, læberne, ørenes retning og 
endelig bare et bestemt blik. Det tager nogen tid at lære at 
opfange og læse hundens ansigtsmimik.

Pels: Selvom vores hunde efterhånden er avlet til at se 
forskellige ud, så vil man hurtigt bemærke at pelsen i bund 
og grund er opbygget på samme måde på dem alle. Hvis 
man starter ved næsen, ser man små glatte hår. Længere 
oppe ad næseryggen bliver hårene tættere, og de peger 

alle i retning af panden. Ved øjnene begynder de at spre-
des, hvorefter de fordeler sig ud over panden i retning af 
ører og tindinger. Herfra vokser pelsen ned over nakken 
og på hver side af halsen. Hårene på hver side af næsen 
vokser nedad og peger mere og mere i retning af halsen. 
Lige under ørene mødes pelsen fra nakken og halsen, og 
danner en krave, der indrammer hele ansigtet (det kom-
mer naturligvis an på racen – men her er taget udgangs-
punkt i en mellem langhåret race).

Farver: Det er ikke alene pelsens struktur og længde der 
understreger ansigtets mimik, men aftegninger og farver 
har også stor indvirkning. Hvis man ser nærmere efter kan 
man tydeligt se at de aftegninger der kan se lidt tilfældige 
ud, faktisk understreger eller fremhæver visse områder af 
ansigtet. Det ”optimale” ansigt ville være et mørkt ansigt 
indrammet af en lysere pels. Der ville være lysere pels på 
kinderne, mens området mellem øjnene ville være mørke-
re. Øjenbrynene ville være kraftigt markeret med en mørk 
farve, mens de sorte læber ville være kontrast til en lys 
pels. Omkring de mørke øjne ville pelsen ligeledes være 
lys. Ørene ville være malet op med en mørk yderkant og 
et lysere indre.

Øjne: Der er ingen tvivl om at hundens øjne er det vigtig-
ste redskab til at udsende signaler. Der sendes mange in-
formationer i et enkelt blik – ét sigende blik. Omkring øjne-
ne sidder der en masse muskler, som arbejder på 
forskellige måder. Hvis musklerne er afslappede, giver det 
hunden et roligt blik. Hvis de derimod er spændte, vil det 
give hunden et mere intenst blik. Desuden kan øjnene æn-
dre form fra store og runde til små og mandelformede. 
Hvis øjnene er indrammet af en lys pels, vil det markere 
de små variationer og ændringer, hvilket vil lette afkodnin-
gen af disse informationer.

Øjenbrynene er kraftigt markerede, og mange gange i en 
anden farve – de såkaldte ulvepletter. Hårene på øjenbry-
nene vokser i en anden retning end selve pelsen omkring 
øjnene, hvilket er med til at understrege markeringen her-
af. Øjenbrynenes bevægelser er meget lig menneskets. 
De signalerer ligeledes hvad vi føler. Hvis øjenbrynene 
trækkes sammen og nedad mod næsen udtrykker det vre-
de. Desuden vil huden under øjnene rynke hvorved øjets 
underkant trækkes opad. Det giver pupillen en mere truen-
de form. Hvis øjenbrynene trækkes sammen og derefter 
op mod panden og issen udtrykker de derimod angst.

Øjnenes retning har stor betydning for hvilket signal der 
sendes. Et direkte blik mod en andens øjne kan være tru-
ende eller udfordrende – det er dog nødvendigt at se på 
andre signaler også. Hvis hunden blinker og smasker lidt 
samtidig med et direkte blik, så er det ikke for at true, men 
fordi den er fokuseret. Hvis øjnene fl akker lidt eller vendes 
bort jævnligt, er det for at dæmpe.

Ørene: Hundens ører udgør også en stor del af mimikken. 
Man kan dog ikke se på ørene alene, men på hele hun-
den. Det er ligeledes vigtigt at tage højde for de forskellige 

Fortsat ...
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racer – her sidder ørene jo meget forskelligt! Ørenes ret-
ning siger meget, men skal altid ses i en større sammen-
hæng, da de kun fungerer som et ord i en sætning. Frem-
adrettede ører viser hundens interesse for noget, mens 
bagudrettede ører kan signalerer angst eller aggression – 
se derfor på hele indtrykket for at afgøre meningen. 

Munden: Læberne er som regel mørke eller helt sorte, 
hvilket står i skarp kontrast til de hvide tænder. Hvis en 
hund er usikker, vil den vise dette med lange mundvige. Er 
den derimod selvsikker, vil den have korte mundvige. En 
usikker aggressiv hund viser således faktisk hele tandsæt-
tet, derimod vil en selvsikker aggressiv hund kun vise de 
forreste tænder og hjørnetænderne.

Slikke i mundvigene: Når en hund slikker en anden hund 
i mundvigene, er det for at dæmpe eller vise sin venlighed. 
Det er et signal der ændret sig fra dens oprindelige funkti-
on – ligesom poteløft. Oprindeligt blev slikken i mundvige-

ne brugt af den helt unge hvalp til at stimulere moderen til 
at gylpe forarbejdet (altså tygget og til dels nedbrudt) mad 
op. Den har så at sige fået positiv forstærkning for denne 
adfærd, og hunden bruger den derfor også i sit voksne liv 
– her får det så bare en anden betydning.

Snude-puf: I kombination med mundvige slikket ses ofte 
små snude puf. Det er en form for begyndelse på mundvi-
ge slikket. Det stammer fra dengang hvalpene diede ved 
moderen. Når den lille hvalp søger en pat, puffer den snu-
den rundt. Der er igen tale om en hvalpeadfærd som er 
blevet anvendt i den voksne hunds liv, men hvor det har 
fået ny betydning. Mange hunde bruger også snude-puffet 
til at opnå opmærksomhed.

Luna / Foto: Jette Fuglsang
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Invitation til Certifi katudstilling:
Torsdag den 17. maj 2007 ved Trekløverhallen, Stepping v/Christiansfeld

Dommere:
Kewin Brown, Danmark:  Alle terrierracer

Kim Vigsø, Danmark:  Alle bassetvarianter

Rolf Lindgren, Sverige:  Alle Støverklubbens racer, KJS-racer i gruppe 6 og 7, Cocker Spaniels, 
Springel Spaniels, Lagotto Romagnolo, Cao de Aqua Portuguese 

Birte Scheel, Danmark:  Gravhunde, alle varianter

Kresten Scheel, Danmark:  Rhodesian Ridgeback, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Kooikerhondje,
øvrige KJS-racer i grp. 8

Jessie Borregaard Madsen, Danmark:  Øvrige Spaniels

Praktiske oplysninger:
Anmeldelsesfristen udløber den 10. april 2007, hvor beløbet skal være betalt på check eller postanvis-
ning og tilmelding sendt til:  Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfl øjen, 4660 St. Heddinge 
– tlf.: 74 87 10 36 (mellem 18.00 og 19.30).

Der kan tilmeldes i alle klasser incl. babyklasse. 

Gebyr følger DKKs regler. 

Tilmelding til Barn og Hund på dagen.

Brug DKK’s eller specialklubbens tilmeldingsblanket eller hent tilmeldingsblanket på 
www.fda-jagthunde.dk

Udstillingen foregår udendørs.

Annonce:

FOREDRAG

Vore hunde i hverdagen
Vi har inviteret adfærdskonsulent Gitte Westen Breaum, inkarneret hundemenneske, uddannet hos Roger Abrandes (DK) 
og Turid Rugaas (N), og indehaver af Kæledyrskompagniet. Gitte vil fortælle om typiske misforståelser mellem hund og 
ejer – hvorfor trækker hunden, og hvad gør vi for at lære den ikke at gøre det? Hvem bestemmer hvornår og hvordan i 
familien? Børn og hunde.

Dato: Tirsdag den 22. maj kl. 19.00

Sted: Dansk Kennel Klubs lokaler på Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Pris: Kr. 125,00 pr. person  –  Prisen inkluderer kaffe, te og kage

Tilmelding til Dorte Qvist på telefon 46 19 19 35 eller på e-mail dorte@7holme.dk

Betalingen skal indsættes på klubbens konto i BG Bank, konto nr. 1551-73604444 eller sendes på check til kasserer 
Poul H. Jensen, Vindebyørevej 5, Tåsinge, 5700 Svendborg, senest den 11. maj 2007.

Vi gør opmærksom på, at arrangementet afl yses ved mindre end 20 deltagere.
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AgilityHjørnet
Af Lena Carlsson

Lene Tornkjær har igen bidraget med materiale til AgilityHjørnet - denne gang handler det 

om øvelsen ”Fremad” som hun beskriver nedenfor med ord og billeder af sin dygtige RR, 

Ahali Fani’s Akali (Kali).

Fremad-øvelsen
Selvom sneen ligger derude og blæsten føles, som var 
man landet på Grønland, så er der stadig grund til at træ-
ne udenfor med din Ridgie til fx agility. Et dejligt varmt 
dækken kan være en stor fordel. Kali har to super gode 
dækkener som holder vind og vejr ude. 

Se dem på: www.obtrack.com og www.hnb.dk 

En øvelse som vi har brugt lidt tid på her i vinter er 
”FREMAD” denne øvelse er en af de grundlæggende 
øvelser på agilitybanen. Denne øvelse skal holdes ved 
lige hele hundens liv eller i hvert fald så længe man løber 
agility. 

Øvelsen ”FREMAD” giver som regel hunden glæde og der 
på fart i løbet. 

4-6 spring bruges og stilles op på en lige række med en 
motiverende belønning 5 meter fra sidste spring. Beløn-
ningen lægges på et hvidt låg eller bøtte, da hunden skal 
kunne se belønningen og ikke begynde at snuse sig frem 
til den. Det er jo ikke et søgefelt vi har lavet. 

1. Hunden placeres 2 m. fra belønningen i en lige line og 
når hunden løber frem mod belønningen gives signalet 
”FREMAD” Dette gentages nogle gange. Og når hun-
den løber i lige linie gentages signalet ”FREMAD”. 

2. Hunden placeres nu bagved sidste spring og igen pla-
ceres der en motiverende belønning på bøtten. Igen 
når hunden løber frem mod bøtten og over springet gi-
ves signalet ”FREMAD” 

3. Denne metode benyttes op igennem alle springene og 
huske at du som fører både er på højre og venstre side 
af hunden. 

4. Viser hunden den mindste tøven er du gået for hurtigt 
frem. HUSK ikke at gå hurtigere frem end at øvelsen 
lykkedes ellers går man tilbage i træningen. 

5. Når hunden kan øvelsen med spring kan man udskifte 
et spring med fx tunnel eller andre redskaber som hun-
den kender. Det er vigtigt at lære hunden de forskellige 
redskaber hver for sig, så hunden ikke stopper midt i 
fremsendingen pga. utryghed overfor nyt redskab. 

6. Det er vigtigt inden man begynder denne øvelse at 
hunden er varm, da spring er en belastning for krop-
pen. Gå en rask tur inden i starter. 

7. Høje spring 50-60cm. bør ikke benyttes af RR før de er 
1 – 1½ år. Og igen alt med måde, al overdrivelse og 
vedvarende belastning kan føre til skader, uanset al-
der. 

Mange træningshilsner fra
Lene & Kali

Vente!

Spring!

Foto: Lene Tornkjær

Foto: Lene Tornkjær
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Omplacering 
– og opdrætters ansvar

Til sidste bestyrelsesmøde modtog vi et meget frustre ret 

brev fra omplaceringskoordinator Margit Sand.

Her er uddrag af det:

Jeg vil meget gerne understrege, at alle der benytter klub-
bens hvalpeanvisning og er medlem af vor specialklub bør 
være ansvarlige for den solgte hvalp i hele dens levetid – 
ikke kun til hvalpen er ude af døren og pengene har nået 
banken. 

Min erfaring viser at det er de samme opdrættere man 
møder gang på gang på omplaceringen. Mens andre ken-
neler med et regelmæssigt og årelangt opdræt aldrig ses.

Jeg spørger skriftligt gang på gang om de har kontaktet 
deres opdrætter før vi annoncerer hunden ud - og svaret 
er identiske - opdrætter har ikke mulighed  -  mulighed - 
for at tage hunden retur da de jo selv har 2 hunde og fast 
arbejde. 

I stedet er det den stakkels ejer af hvalpen der lægger 
(gladeligt) kr. 500,- for at få fundet et godt nyt hjem

Det var nok noget man skulle have tænkt grundigt over før 
man fi k dollarstegn i øjnene. kr. 10.000 pr. hvalp osv.

Derfor vil jeg gerne foreslå at man som opdrætter ikke kan 
komme på klubbens hvalpeliste uden at kunne garanterer 
tilbagekøb af hunden/hvalpen på ethvert tidspunkt. 

Ridgebacks og arvelig 
grå stær (katarakt)
Af Helle Lauridsen

I Sverige er der blevet fundet en del Ridgebacks med ar-
velige katarakter (13 ud af 42 øjenlyste hunde). Alle 13 er 
nært beslægtede og den Svenske Ridgeback klub vælger 
derfor at se tiden an og søge fl ere oplysninger. 

Den Norske Ridgeback klub ønsker derimod at få proble-
met kortlagt grundigt og indfører pr. 1.1.07 krav om øjen-
lysning for alle avlsdyr. Også i USA anbefales det at øjen-
lyse avlsdyr og den amerikanske RRCUS er ved at 
indsamle DNA fra hunde med katarakter for at kunne iden-
tifi cere genet, så der forhåbentligt fremover vil være en 
DNA test for sygdommen. Dette vil være særdeles positivt, 
da en øjenlysning kun gælder for et år, herefter skal den 
gentages før evt. parring, da sygdommen udvikler sig i 
hele hundens levetid og en hund der bliver øjenlyst fri som 
2 årig let kan have udviklet sygdommen som 4 årig.

Der er så vidt vides ikke diagnosticeret nogen Ridgebacks 
med arvelige katarakter i Danmark, klubbens bestyrelse 
og sundhedsudvalg vil meget gerne vide mere og opfor-
drer ejere af hunde med diagnosticerede øjensygdomme 
til at henvende sig til Helle. 

Hvad er katarakt?
Katarakt kaldes også grå stær. Katarakt er en uklarhed i 
øjets linse eller i den linsekapsel der omgiver linsen. Hvis 
du kigger ind i hundens øjne kan du se at hundens linse er 
grålig-hvid og uklar. Katarakt kan være arvelig, her er der 
større tendens til katarakt blandt visse hunderacer. Hos 
hund er medfødt katarakt og katarakt inden 6 års alderen 
som regel arveligt betinget. Senil katarakt ses hos ældre 
hunde og er kun sjældent arvelig. Katarakt kan også være 
erhvervet og ses f.eks. hos sukkersyge hunde, hvor der på 
få uger kan udvikles katarakt. Katarakt er ofte en fremad-
skridende sygdom, der forværres med tiden. Arvelig kata-
rakt giver normalt ingen smerter.

Foto: Ane Marie Vilhelmsen

Foto: Lena Carlsson
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Regler for optagelse 
på Rhodesian Ridgeback Klubbens hvalpeliste.
A. For optagelse på Rhodesian Ridgeback Klubbens hvalpeliste skal disse regler samt Rhodesian 

Ridgeback Klubbens ”Etiske regler for opdræt og avl” følges.

B. Opdrætteren skal være bosiddende i Danmark, og opdrætte under Dansk Kennel Klub.
Opdrætteren skal have været medlem af Rhodesian Ridgeback Klubben i min. 3 måneder, for at kun-
ne få optaget et kuld på hvalpelisten. Bruges udenlandsk hanhund, skal hanhunden forhåndsgodken-
des af DKK. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis hanhunden tidligere er blevet brugt i Danmark og der-
med allerede er godkendt af DKK. En kopi af forhåndsgodkendelsen fra DKK, skal vedlægges 
sammen med tilmeldingsblanketten til hvalpelisten.

C. Optagelse på klubbens hvalpeliste koster 500,- kr. pr. kuld for de første 3 måneder. Herefter koster 
det 50,- kr. pr. påbegyndt måned. Man henvender sig, når man har – eller planlægger – hvalpe. Efter 
3 måneder slettes kuldet automatisk, men er hvalpene ikke afsat, kan du kontakte klubbens kasserer 
og få forlænget optagelsen for 50 kr. pr./måned. Går tæven tom optages næste kuld fra opdrætteren 
gratis.

D. Opdrættere, som ønsker optagelse på hvalpelisten for første gang, skal kontakte klubbens Avls- og 
Sundhedsudvalg min. 2 måneder inden forventet parring.

E. Tilmeldingsblanket til hvalpelisten fi ndes på klubbens hjemmeside, og gebyr sendes til klubbens kas-
serer, som derefter informerer hvalpeanviseren, den bladansvarlige og web-redaktøren.

F. Hvad får man for de 500,- kr.?. Det planlagte kuld/hvalpene optages på hvalpelisten, som kommer i 
”Ridgebacken” samt på klubbens hjemmeside. Der annonceres med jævne mellemrum i ”Den Blå 
Avis” og der ydes hjælp til omplaceringshunde til eventuel neutralisering eller midlertidig ophold i ken-
nel eller hos værtsfamilie, hvis det er nødvendigt.

G. Rhodesian Ridgeback Klubbens Avls- og Sundhedsudvalg skal senest når hvalpekuldet er 10 uger 
gammelt orienteres om kuldet ved indsendelse af skemaet ”Information om hvalpekuld”. Skemaet fi n-
des på klubbens hjemmeside.

H. Personer der skal varetage hvalpeanvisningen vælges af medlemmerne på Generalforsamlingen for 
1-årig periode. Kandidaturen kan offentliggøres i blad 1. Kandidater må ikke være medlem af klub-
bens bestyrelse eller aktiv opdrætter. Hvis der ingen kandidater er, eller hvalpeanviseren trækker sig 
midt i en periode, vælger bestyrelsen en hvalpeanviser, der fungerer til næste Generalforsamling.

Februar 2007.

Løsning på den bladansvarliges julehilsen i blad 4/2006

  1:  Oslo   2:  København   3:  Bukarest   4:  Bangkok   5:  Bagdad
  6:  Paris   7:  Budapest   8:  Singaproe   9:  Wasington 10:  Rabat
11:  Madrid 12:  Beirut 13:  Telaviv 14:  Lissabon 15:  Nairobi
16:  Dublin 17:  Lima 18:  Laos 19:  Delhi 20:  Beograd

Tak for de indkomne forslag til løsninger – den dygtige vinder af 2 fl asker rødvin er:

Bettina Prühs
Røde Mellemvej 148
2300 Kbh S
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Tjekliste for hundeejere!!!

Før du køber hund, bør du gøre dig 
følgende overvejelser……..

• Har du og din familie lyst, tid og mulighed
• Hvad ønsker du og din familie at opnå med statusen 

som hundeejer
• Svarer racen som I har valgt, til Jeres ønsker og behov
• Er hvalpen fra et kuld, hvis linjer er noget I kan lide

For at blive en god hundeejer, bør du vide…….
 • Hunden er ikke et menneske
• Lederskab skal etableres tidligt og kræver daglig vedli-

geholdelse
• Rangforholdet er ikke konstant i fl okken
• Hunden kan og bør af og til afvises
• Ros og ris skal komme hurtigt og effektivt
• Alle hunde har mentale styrker og svagheder

For at det hele skal lykkes, bør du/I kunne……..
• Kende mekanismen i de vigtigste instinkter
• Tolke hundens signaler
• Vide noget om hundens naturlige behov
• Bruge din egen stemme bevidst
• Kende den valgte races ”særheder”
• Kende til almindelige indlæringsprincipper

For at rette op på evt. fejl, bør du være villig til at…….
• Prøve og fejle
• Forsøge alternative løsninger
• Spørge nogen der har mere erfaring
• Tag kontakt til din opdrætter
• Gå i ”hundeskole” med erfarne instruktører
• Melde dig ind i en aktiv hundeklub
• Indse at hvis rollen som hundeejer giver fl ere proble-

mer end glæder  - er det værd at overveje en omplace-
ring af hunden for ikke at forringe hundens og jeres 
livskvalitet – lad dette dog kun være den yderste udvej.

Invitation fra RRK  –  sæt kryds i kalenderen!

 Ridgebackdagen 2007
Dato: Lørdag den 25. august
Sted: Lykke og Lorenz, Vartenbjergvej 3, Marstrup, 6500 Vojens
Dommer:  Martin Croeser, Syd Afrika

Frokost samt drikkevarer kan købes på dagen.

Middag:  Voksne 150 kr. / Børn op til 11 år 75 kr. 
  Tilmelding til helle@kibutata.dk

Der kommer yderligere oplysninger om adresse og tilmelding til udstillingen etc. 
fra 1. april på klubbens hjemmeside: www.ridgebackklubben.dk

Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget
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Den nye web

I 1998 var Ridgebackklubben en af de allerførste special-
klubber der fi k egen hjemmeside. Denne hjemmeside er 
blevet opdateret fl ere gange, men har dog gennem tiden 
bibeholdt sin originale ret simple struktur.

Hjemmesiden er gennem årene blevet klubbens vigtigste 
ansigt udad til og samtidig med at størrelse og indhold er 
vokset er også kravene til design og funktionalitet.

Derfor besluttede bestyrelsen i sommeren 2006 at over-
drage opbygningen af den næste generation web til en 
professional web designer, som kunne lave en database 
styret hjemmeside. 

Dette betyder at alle data kun behøver at blive indtastet 
engang, men bliver genbrugt mange steder – hvilket også 
betyder at fejl o. lign kun behøver at blive rettet et sted. 

Webben er nu, efter en vinters meget koncentreret  ar-
bejde, næsten oppe at stå, og jeg tror godt vi kan være 
tilfredse, den er blevet langt enklere at vedligeholde, så 
fl ere kan være med til at opdatere. 

Med venlig hilsen
Helle Lauridsen, Webmaster

Vi planlægger parring mellem 
DKCH Hazinas 2nd Zibu og

Abuya Balou v.h. Maasjesfl es          
INTCH, DCHVDH, DCHKLB, NLCH 
(Søn af Multichampion Zumeli’s Ajabu)
HD: A  /  AA: 0 
Højde: 68 cm
Perfekt saksebid
Balou har lavet 5 fl otte kuld - ingen DS hvalpe

Få mere information på vores hjemmeside 
www.hazinas.dk eller kontakt Kennel Hazina’s 
på telefon 4097 5571 / e-mail rr@hazinas.dk
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Statistik over hvalpekuld 2006
Af Helle Lauridsen

I 2006 blev der født i alt 9 kuld med 81 hvalpe. Det er lidt fl ere hvalpe end der har været de sidste 10 år, men som det 
kan ses af diagrammet nedenfor ikke sammenligneligt med perioden midt i 90’erne, hvor der hvert år var ca. 12 kuld. 
Men situationen har nok ændret sig i de sidste 10 år. Flere opdrættere havde endog meget svært med at fi nde hjem til de 
sidste hvalpe og fl ere hvalpe måtte blive hjemme hos mor til de var 5-6 mdr. gamle. At beholde en hvalp i så lang tid sæt-
ter store krav til opdrætteren der skal forberede den på et nyt liv i en anden familie. Hvalpene bør motiveres grundigt og 
tages ud dagligt for at opleve alle mulige situationer med fremmede mennesker og trafi k. 
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antal reg Importer kuld antal

Herudover er der kommet 6 importer fra forskellige steder i Europa:

Født navn far mor  oprindelsesland  indavls 

     koeffi cient: 

01/06/2006,  Blonde Ambition Nyathi Jahari Of Ka-Ul-Li’s Ridges Terrouges Thembi Tjekkiet 1.36%

22/06/2006,  Inanda Mellberg Edelrood Heshima Ya Kimba Energy Of Red Lionesque Clementine Sverige  1.36%

09/04/2006,  Malozi Jamani Kinyemi Fora C’huluku Malozi Fahamika Finland 0.10%

08/06/2005,  Matakima Axel Kuzonga’s Aurelijus Mairangi Fakima Tyskland 0%

04/10/2005,  Stenänga Bintza Épris De L’afrique Rachral Abayomi Hintza Stenänga Ghali Binti Mfalme Sverige 0%

03/03/2006 Tusani Cool Bakari Kinyemi Anzi A’Bhubesi Macumazahn Tusani Pearl Slovakiet 6.08%

Foto: Lena Carlsson
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Fødte kuld i Danmark 2006

Kennel/opdrætter født dato far far HD mor mor HD indavls% antal H/T

M’gongo 10/01/2006
Djungelkattens Wa-
sco Da Persbrandt A/0

Dashiki Man-
dika A/0 1.95% 4/3

Kinyemi 13/05/2006
Jockular Jamal 
Aquamarin A/0

Kinyemi Fora 
C’Hakika A/0 0.78% 7/6

Soweto 23/05/2006 Ahali Fani’s Akali A/0
Vignons Aussi 
Tessa A/0 0% 4/4

Kuzonga 22/06/2006
Ridgebow’s Embo of 
Canello A/0

Kuzonga’s 
Bayana 
J’adore A/0 0.10% 3/7

Trine Fredslund Poulin 17/07/2006 Ahali Fani’s Akali A/0 Kemba A/0 0% 3/4

Excellence 05/08/2006 Kuzonga’s Aurelijus A/0
Atila V. 
Yamoya A/0 0% 5/6

Kenn Brask Christiansen 14/08/2006
Badu v. die 
Pronkhonde A/0

M’Gongo Tasu 
A’Sita B/1 3.32% 5/4

Kinyemi 21/08/2006
Mankoya’s Great 
Gambo A/0

Kinyemi Anzi 
B’okoka A/0 0.20% 5/4

Luangwa 25/08/2006
Hayawani Zazazela 
Moyo A/0

Lewanika 
baba Tabili B/0 0% 4/3

2006 HD/AD fotograferede og statistik

Reg.nr. Titel Navn Farve HD AD
18273/2005 Ikunga Akua Najah Nnenia Rød Hvedefarvet A 0
15003/2005 Kuzonga’s Cato Hvedefarvet A 0
15005/2005 Kuzonga’s Chunuka Zazu Hvedefarvet A 0
08320/2005 Zumeli’s Fafanuka Hvedefarvet A 0
06751/2005 Ridgebow’s Jena Of Great Gambo Rød Hvedefarvet A 0
23386/2004 Isilwane Inja Chumi Rød Hvedefarvet A 0
17274/2004 DKCH Springvalley’s Athena Olympia Hvedefarvet A 0
08188/2004 M’gongo Tasu A’saba Rød Hvedefarvet A 0
08184/2004 M’gongo Tasu A’tatu Rød Hvedefarvet A 0
03846/2004 Kuzonga’s Bella Protea Hvedefarvet A 0
03851/2004 Kuzonga’s Bhinya Rød Hvedefarvet A 0
08994/2006 Matakima Axel Rød Hvedefarvet B 0
15008/2005 Kuzonga’s Cha Nala Hvedefarvet B 0
15007/2005 Kuzonga’s Chassa Zazo Hvedefarvet B 0
15009/2005 Kuzonga’s Cirkeline Hvedefarvet B 0
06727/2005 Chanja Chimbuka Rød Hvedefarvet B 0
08187/2004 M’gongo Tasu A’sita Hvedefarvet B 1
03853/2004 Kuzonga’s Binti Ceaiss Hvedefarvet B 0
01680/2003 Kinyemi Fora C’ubia Rød Hvedefarvet B 0
19512/2005 Effi e Von Basuto-Malawi Rød Hvedefarvet C 0

dvs 20 hunde fotograferet heraf 11 A, 8 B og en C.  1 hund har 1 på albuerne

HD 1996-2006 HD% AD 1996-2006 AD% HD 2006 AD 2006
total af racen/%af racen 153 23,8% 145 22,5% 20 20
Fri (HD: A-B) / (AD: 0) 145 94,8% 123 84,8% 19 19
Let (HD: C)/ (AD:1) 4 2,6% 17 11,7% 1 1
Middel (HD:D)/ (AD:2) 2 1,3% 5 3,4% 0 0
Svær (HD:E)/(AD:3) 2 1,3% 0 0 0 0

Ovenstående tabel er kopieret fra DKK’s Hundeweb www.hundeweb.dk og den viser en særdeles fl ot HD statistik. Sam-
menlignet med andre racer af samme størrelse, har vi nogenlunde den samme procent af hundene fotograferet og næ-
sten 95% falder i kategorien FRI (A+B ifl g DKK) – dog er vores AD statistik knap så pæn, her falder næsten 12% i kate-
gorien Let AD (1). 
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Regionsarrangementer - Vest:
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:
Væddeløb foregår på Kallerupbanen. Søndagstræning 
starter kl. 11.00, dog ikke på løbsdage. Der er pt. ingen 
onsdagstræning, genoptages når det bliver lysere. Hold 
øje med www.kvf-dogracing.dk. (Det er ikke RRK der står 
for løbene, men vi har fået lov til at deltage.)  

Info om lure coursing kan fi ndes på http://www.myndeklub-
ben.dk/lurecoursing.htm

Yderligere oplysninger om coursing kan fås ved at kontakte 
Karin Jansz tlf. 57 80 36 21 fra Myndeklubben.

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

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

Årets brugshunde:
1.pladsen: 
LP1 UHP Kuzonga’s Bayana J’Adore (Sjalle)                                             
Ejer: Jo-Ann Nielsen
Med resultat fra LP1 i Jels d. 26/8-06
156 point / 180 = 87 point

2. pladsen:
LP1 LP2 LP3 UHP FP Ridgebow’s Embo of Canello                                 
Ejer: Alexandra Claudius Nielsen
Med resultat fra LP3 i Lyngby d. 24/6-06
230 point / 280 = 82 point

Årets LP1:
LP1 UHP Kuzonga’s Bayana J’Adore (Sjalle)                                           
Ejer: Jo-Ann Nielsen
Med resultat fra LP1 i Jels d. 26/8-06
156 point / 180 = 87 point

Årets LP3:
LP1 LP2 LP3 UHP FP Ridgebow’s Embo of Canello                               
Ejer: Alexandra Claudius Nielsen
Med resultat fra LP3 i Lyngby d. 24/6-06
230 point / 280 = 82 point

Klubben lykønsker:

Stort Tillykke til  ”Årets Brugshunde og Årets LP-hunde” 2006.

Resultater opnået fra d. 1/1-06  - 31/12-06

Held og Lykke til alle med træning og prøver i 2007 ønskes I af Lene og Kali, som vender stærkt tilbage i 2007 
med Agility og Rally O’.

Kuzonga’s Bayana J’AdoreKuzonga’s Bayana J’Adore Ridgebow’s Embo of CanelloRidgebow’s Embo of Canello
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Få din egen annonce
... for din hund, din kennel, dit fi rma eller andet 
i kataloget til 

 RRdagen 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. august 2007.

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

Klubben byder velkommen til nye medlemmer: 
Gitte Bjørklund, Ballerupvej 40, 3500 Værløse
Anne Krarup, Bogfi nkevej 45, 8382 Hinnerup
Mia Rønning, Danneskiold-Samsøes Allé 42, 1. tv., 1434 København K
Anne-Sophie Schmidt, Kikkenborgvej 10, 7183 Randbøl
          - - - - -
Marie Wijkander, Onsala, Sverige
Eva Mustad, Kungsbacka, Sverige

Sobi (M´gongo Surú Basobi), Foto: Rikke Rasmussen
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Hvalpe forventes Fars navn Mors navn Opdrætter
Ultimo april 2007 Witches LeCreme’s Trick

HD: B
AA: 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

Forventet parring Fars navn Mors navn Opdrætter
Marts 2007 Kinyemi Fora C’Huluku

HD: B
AA: 0

DKCH Spring Valley’s Athena 
Olympia

HD: A
AA: 0

Kennel Kinyemi 
v/ Nada Nikolic & Anders Kjærs-
gaard
Øllemosevej 11
4690 Haslev
Tlf. 3255 6026
Mobil 4056 4067 
e-mail: kinyemi@kinyemi.com
web:    www.kinyemi.com

April 2007 INTCH, DCHVDH, DCHKLB, NLCH 
Abuya Balou v.h. Maasjesfl es

HD:A
AA:0

DKCH Hazina’s 2nd Izibu

HD: A 
AA: 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

April 2007 Zumeli’s Dingeko
 
HD: A
AA: 0 

M’gongo Tasu A’tatu

HD: A
AA: 0

M’gongo
v/ Klaus Lambæk
Kastanievej 4
Harridslev, 
8900 Randers
Tel.: 5663 6345 
Mob.: 4020 4325
e-mail: mgongo@mgongo.dk
web:    www.mgongo.dk

Hvalpelisten (fra klubbens hjemmeside)

Dato Sted Anm. Frist Arrangør Dommer
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 10.04.07 DKK Kr. 6 Poul Ørnemark, DK
17.05.07 Stepping 10.04.07 FDA Kresten Scheel, DK
16.06.07 Ballerup 12.05.07 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

Udstillingskalender 2007:
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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.

  

  

Foto: Ane Marie Vilhelmsen



Bagside-hunden:


