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Sekretærens klumme

Der kom et brev
af Helle Lauridsen

Der er desværre atter kuld af ikke stambogsførte Ridgeback hvalpe
i den blå avis. Reglerne for stambogsføring er ikke uoverskuelige
og man må jo undre sig over hvad der gør, at hunden ikke kan bestå de enkle krav en 2. præmie og HD/AD fotografering stiller.
Derfor advarer RRK på sin hjemmeside mod at købe Ridgebackhvalpe uden stambog, og det sker at folk spørger hvorfor, her er
et svar jeg gav for nylig
Du spørger hvorfor klubben meget klart anbefaler at eventuelle
købere kun køber hvalpe med DKK/FCI stambog? Som relativt
gammel opdrætter, der startede mit liv med RRs i Afrika er det
meget let at svare på: Ridgebacken er en stor hund og en hund
med en meget ”kort” stambog. Racen er lavet i Afrika med klart fokus på forholdene der: at hunden nødigt skulle dø af de sygdomme der er normale der, skulle være klog nok til ikke at komme i
karambolage med de der levende vilde dyr (fra putsi flies, over
slanger, til storvildt som leoparder og løver) og ellers passe godt
på familie og - helt sikkert - være en god familiehund, under de
betingelser en hvid familie i Afrika lever: dvs. stor have og faste
ansigter rundt om sig.
Livet i Europa er meget anderledes, vi kræver at vores hunde kan
klare trafik, andre hunde, masser af nye ansigter, nye ting hele tiden - og at hundene er sunde i mere end 4-5 år, vi mener heller
ikke at det er OK at aflive en hund vi holder af og har levet med i
flere år blot fordi den har HD eller sinus.
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Bagsidehunden

Opdrættere inden for den ”autoriserede” del af hundeverdenen
(både i Danmark og i udlandet) arbejder hårdt på at få hundene tilpasset det moderne liv, og har gennem omhyggelige sundhedskrav til racen (HD/ AD fotografering osv) samt mental beskrivelser avlet på de individer der er bedst egnet til at leve som familie
hunde i vor moderne verden UDEN at miste de specielle ting der
gør en RR til en ”rigtig” RR - nemlig intelligens, evnen til at tænke
selv og den helt naturlige værdighed der gør racen til en ven mere
end en slave.
Desværre er der ”opdrættere” der er ligeglad med dette: folk der
avler på individer der fysisk er uegnede til avl (som hverken er HD
fotograferede eller checket for sinus) og som psykisk også kan
have problemer med afreaktion eller angst aggressivitet, hunde
som ALDRIG ville kunne bestå de krav en almindelig DKK/FCI
avlsgodkendelse stiller. Disse ”opdrættere” kan også have hvalpene under særdeles uegnede forhold, som i udhuse eller skure - omgivelser der kun vil give netop dig en ideel hund hvis du selv bor i et
udhus....... husk en hvalp (af ligegyldigt hvilken race) skal lære utroligt meget i sine første 8 uger, og den skal helst bo under nogenlunde samme forhold som du selv. Herudover er hvalpe fra disse steder ikke checket for sinus og jeg vil foreslå at du læser mere om
dette på klubbens hjemmeside.
Helt generelt, køb kun hund fra en opdrætter du føler du kan stole
helt på, som du kan vende tilbage til når hvalpen rammer teenage
tiden og kan være rimeligt umulig, hvis der sker noget, hvis du har
et enkelt spørgsmål eller bare er stolt af din hund. Den er ikke et
køleskab, men en levende ting som forhåbentligt bliver del af din
familie.
Nogen af dem der laver ikke registrede hvalpe påstår at hvalpe
med stamtavle er indavlede og at deres hvalpe bringer nyt blod
(fra Afrika eller andet steds) Ridgebacken er en af de DKK racer
der har flest importer og vi har en gennemsnitslig indavl på mindre en 0.5% - ALLE opdrættere arbejder hårdt på at hente urelateret avlsmateriale, og mange af os importerer fra både USA,
Australien og selvfølgeligt Afrika. Hvorimod en opdrætter, der ikke
bruger stamtavler, jo ikke har nogen ide om hvor tæt eller hvor
fjernt forældrene er relateret.
Jeg håber dette svarer på dine spørgsmål, du er meget velkommen til at komme tilbage for at få yderligere oplysninger - og nej,
jeg har ikke hvalpe eller har nogen hvalpe planlagt :-) jeg har bare
mødt for mange, der har købt fra den forkerte og nu på trods af
gentagne operationer, holder af hunden, OG jeg har så frygteligt
ondt af de tæver der bare holdes i udhuse alene for at producere
hvalpe til at bringe penge til ejeren.
Spørg ALTID - stambog eller ej - HVORFOR opdrætter synes det
er sådan en god ide at lave et kuld hvalpe.
Venlig hilsen
Helle Lauridsen
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Jubilæumsgave til klubbens medlemmer.
Fra vort medlem, Anette Roed, har klubben modtaget sin
første jubilæumsgave – et valg mellem tre spændende kurser, som Anette ellers normalt udbyder i Sverige.

Med venlig hilsen
Annette Roed Olesen
Esprit De Ridge Kennel

Tidspunkt og sted er endnu ikke fastlagt da bestyrelsen gerne vil høre hvilket et af kurserne vores medlemmer kunne
være mest interesseret i – derfor kære medlem – en retur
melding til Erik på email erik@izinja.dk hvis du vil have indflydelse på hvilke kurser vi skal vælge. Tak til Anette for den
flotte gave.

Følgende kurser tilbydes:

Anette har følgende præsentation af sig selv:
Hvem er jeg?. 44 år .”Civilt”, er jeg. Cand. Mag , Ph.D med
speciale i Hunden, herunder hundens oprindelse og oprindelige funktioner, DNA, Genetik, C13, C 14, Anatomi og
Adfærds videnskaberne. Jeg har forsket i hunden ”civilt”
siden 1990. Og dertil har jeg undervist og deltaget i en
lang række seminar på diverse Universiteter i ind- og udland. Og jeg har haft den store gælde at afholde kurser i forskellige hunde klub afdelinger i min fritid over en årrække.
Hunde har fyldt det meste af mit liv. Hjemme i Silkeborg
voksede jeg op sammen med en lille Spaniel kennel hvor
Udstillinger og Lydigheds træning/prøver, var hvad de
voksne brugte deres tid på, og siden blev disse også husholdningens yngre medlemmers hobby og vej til at tjene
lommepenge. Siden 1990 har min mand og jeg haft i alt 9
RR’s…- p.t. har vi 5 stk. Jeg har undervist i ringtræning i
mange år og de sidste år i handling af øvede og meget
øvede deltagere.
Anatomi er blevet en hobby såvel som en del af mit erhverv. Man skulle måske ikke tro at Anatomi er så almindeligt, men i de sidste 5-7 år har der faktisk været en voldsom øget interesse, inden for dette område, både fra
hunde opdrættere og ”alm.” hunde folk, såvel som dyrlæger og udstillings dommere (de sidste to grupper, for at
øge den viden deres uddannelser allerede har givet dem).
Det er en helt naturlig udvikling, at man gerne vil vide
mere. Det er blevet mere naturligt og almindeligt, at også
opdrættere, søger nye veje hvorved de kan øge deres viden og dermed forbedre deres næste generationer af afkom. Siden 1993 har mange lande øget deres indsatser inden for vores races sundhed og mentalitet ved hjælp af
forskellige tiltag. Og det virker nu som om at flere og flere
lande nu sætter fokus på selve races opbygning, – herunder anatomien.
Når man underviser i Anatomi kan man vælge to veje, den
videnskabelige og den mere ”brugbare” her og nu metode.
Når jeg underviser ” hunde folk” bruger jeg den sidste, ikke
fordi den anden ikke er lige så god, men fordi at den er lidt
mere, tør!. Jeg vil gerne, at det i lære på mine kurser, er
noget man kan bruge her og nu. Forhåndskendskab til
anatomi er overhovedet ikke nødvendigt, undervisningen
er tilrette lagt så alle hurtigt kan følge med, og få noget ud
af det vel og mærke.
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Kursus A:
Anatomi seminar for opdrættere og udstillere (og andre der
bare gerne vil lære mere) a 2 x 8 timer incl. pauser.- Uden
hund. Kurset er rettet mod at lære. Hvorfor vores hunde
ser ud som de gør. Og hvorfor de bevæger sig som de gør.
Hunde Skelettets opbygning og funktion. Vi ser på Rhodesian Ridgeback race standarten ud fra Anatomien. Ser man
på standarten som den ligger, er den meget kort og i anatomisk punktform. Fylder vi anatomien på i sin helhed, får vi
en meget lang og grundig standart som man kan tage at
føle på, og lettere kan anvende og få optimal nytte af.
På kurset kommer vi også ind på, hvorfor det er så vigtigt
at både opdrættere og eksempelvis udstillings dommere
hele tiden holder racens oprindelige formål in mente, altså
hvilke egenskaber var det man oprindelig ville have at en
RR skulle have. Hvor og hvordan finder vi disse oprindelige anatomiske egenskaber i de RR’s vi har i dag?. Disse
anatomiske egenskaber er lig med racens identitet, og derfor meget vigtig at kende.
Kurset er også rettet mod at lære at bruge anatomien når
man skal sammensætte avlsdyr, og endelig anatomi i forbindelse med udstillinger. – Herunder:-- Hvorfor har nogle
hunde korrekte albuer eller mellem fod når de står stille,
men når de bevæger sig bliver de løse?. Hvorfor slår nogle
hunde over i pas gang?. Hvorfor er nogle hunde fantastiske til at galopere men ikke til at trave?, hvorfor har nogle
hunde en god overlinie når de står stille, men ser ikke godt
ud når de bevæger sig?, eller omvendt?. Hvorfor er nogle
hunde snæver bagtil når de står stille, men ikke når de bevæger sig, eller omvendt?. Hvorfor er det vigtigt for bevægelserne at halsen ikke er kort?. Hvorfor kan en hund med
lige ryg, fra manke til bækkenben, ikke bevæge sig så
godt, som en hund der har skråt stillet bækkenben (her
menes ikke faldene kryds- her menes skråt stillet bækkenben!), hvorfor er korrekt haleføring/haleholdning vigtig under bevægelsen?, og hvad sker der med bevægelsen hvis
den ikke er?. Hvorfor er en korrekt hoved holdning under
bevægelsen vigtig?, hvad sker der hvis hundens hoved
tvinges væk fra den naturlige holdning under bevægelse –
ved hjælp af handling og eller handlers tale under bevægelsen?. Hvorfor og hvordan påvirker hundens kropslængde, eller mangel på samme, skelettets bevægelses
mønster?, og meget mere.
På kurset bruger vi andre racer og RR hunde ,som deltagernes hunde ikke er i nær familie med. Kurset er uden
hunde, men vi plejer at samle op de sidste par timer, og
her kan deltagerne efter aftale, tage deres hund med hvis
de gerne vil have der ses nærmere på den.
Max deltager antal 15 –20 prs.
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Kursus B:
Anatomi og udstillings seminar med hunde a 2 x 8 timer
incl. pauser. Max deltager antal 10 hunde/handlers. Intensiv kursus hvor vi tager udgangspunkt i de enkelte hunde
og arbejder med at forbedre deres fremvisning ud fra den
enkelte hunds anatomiske fordele og mindre gode sider.

Kursus C:
Handler kursus for øvede - meget øvede og semi proffer.
A 2 x 8 timer incl. pauser. Max deltager antal 6 stk. hunde /
handlers. Intensiv kursus hvor vi tager udgangs punkt i
den enkelte handlers fremtoning og samspil med den enkelte hund. Vi ”nurser” den enkelte til bedre resultat.

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 kunne få optaget et kuld på hvalpelisten. Bruges udenlandsk hanhund, skal hanhunden forhåndsgodkendes af DKK. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis hanhunden tidligere er blevet brugt i Danmark og dermed 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 findes på klubbens hjemmeside, og gebyr sendes til klubbens kasserer, 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 kennel 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 findes 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 klubbens 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.
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Klubben lykønsker
INTCH DKCH SECH NOCH FICH NORDCH DEVDHCH
NLCH BECH LUCH CHCH KLBCH DEKLBCH KBHV01
KBHV02 KLBV02 KLBV03 KLBV04 KLBV05 KLBV06
DKKV04 DKKV05 Dt.Bsg. VDH-Esg. BISS-03

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

VDH-Eu.Jg.Sg., DEVDHJCH, DEKLBJCH

Tusani Cool Bakari
Med titlerne ”VDH-Europajugendsieger”,
”Tysk Jugendchampion (VDH)” og
”Tysk Jugendchampion (Klub)”

med titlen ”Luxembourg Champion”
O: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
E: Netti Gorosch & Poul H. Jensen

”Nikolai og hvalp i fuld fart”
Foto: Lena Carsson
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O: Monika Tusanova
E: Netti Gorosch & Poul H. Jensen
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Boganbefaling:
v/ Lene Thornkær og Nicolai Frederiksen

Alfasyndromet - Af Anders Hallgren

At arbejde med schweisshunde - Af Niels Søndergaard

Efter et forrygende foredrag med Anders Hallgren fra Sverige kan jeg endnu mere anbefale bogen.
Til dig som gerne vil vide hvordan din hund ser dig som
”Alfa” og hvad du måske selv går og tror.

En super bog til nybegyndere og dem som gerne vil lære
rigtig at gå schweeissspor med sin hund.

Hold op hvor er der mange
muligheder
Så har Kali igen været på banen – og igen med bravur.
Han har sammen med Lene Tornkjær været deltager i en
RALLY’O konkurrence, hvor han gik ud af strabadserne
med ikke mindre end 96 point af 100 mulige. Til den samme prøve fik hans far - snart 9 år gamle Yankee sammen
med Helle Lauridsen 92 point af 100 mulige
Ved næste RALLY O konkurrence fik Kali 99 point og hans
halvbror Busa opnåede titlen Rally Begyndermester som
den første Ridgeback i Danmark
At Kali er en alsidig herre bevidste han, da han samme
med Nicolai bestod 20 timers Schweiss-prøven.

Så kære medlemmer – der er uanede muligheder derude
– jeres hunde kan sagtens uanset alder – I skal bare følge
med og komme med lidt støtte og vejledning. Redaktøren
er sikker på, at Lene Tornkjær og Helle Lauridsen vil være
behjælpelig med råd og vejledning inden for ovenstående
discipliner men også mange andre, hvor hund og fører kan
have det sjovt sammen.
Tillykke med resultaterne – bare fortsæt til inspiration for
alle os andre.
Redaktøren
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Referat af Bestyrelsesmøde den 2. maj 2007
1.

Bestyrelsen konstituerer sig, samt godkendelse
og underskrift af sidste referat.

4. GF 2007
n. Bestyrelsen beslutter at sende det i blad 1 publicerede forslag (ændringsforslag til §3) hvor der blev
stillet ændringsforslag til det på GF som blev godkendt, til urafstemning da bestyrelsen mener det er
for vidtgående i forhold til gældende regler. Samtidig sendes ændrede regler mht til avlshunde også
til Urafstemning

a. Bestyrelsen fortsætter som sædvanligt
2.

Indkommende post
b. Nada har fået brev fra Margaret Wallace, Sam Wallace er afgået ved døden i Zimbabwe, klubben giver et bidrag til den Zimbabweanske Alzheimer
fond.

5. RR-dag

c. Brev fra Anette Roed, som gerne vil donere en jubilæumsgave til klubben. Hun udbyder to kurser a)
Anatomi og b) Anatomi og udstillings seminar c)
handler kursus for øvede og meget øvede, Anette
plejer at tage 800 skr pr. deltager men vil gerne donere kurserne til klubben. Bestyrelsen synes det lyder meget spændende og vil spørge medlemmerne
hvilket et af kurserne de er mest interesseret i. Se
andetsteds i bladet.

o. Stedet er fundet, det bliver hos Lorenz og Lykke i
Vojens hvor der både er mulighed for ringe ude og
inde, samt spisning indendørs.

d. DKK har rykket for indstik til stambøgerne, de er
sendt til DKK

r.

p. Vi forsøger at få dommeren til Vojens, så kan han
hentes der lørdag morgen
q. Bestyrelsen skriver til diverse foderfirmaer for
sponsorater
Jubilæums middag 150 kr og halv pris for børn

s. Musik?
e. Dorte Quist har fået tilladelse fra en forfatter i
Beagleklubben til at bruge deres folder til nye opdrættere og adaptere den til RRK

t.

Resultat fra Schweiss prøve i Jels: to RRs har været oppe en fik 2.pr. i 20 timers spor og en anden
fik 0 i 3 timers spor

6.

g. DKKs udstillingsudvalg har udbedt sig en liste over
dommere til 2009, Poul har sendt

7.

f.

Ærindringspræmier? Krus eller glas med logo og
1982-2007 - Erik

Blad 2
u. Referat fra GF, best ref, urafstemning,
Regnskab
v. Økonomien ser fin ud – knap 60.000 på kontoen

h. Den Canadiske kennel Klubs stambøger godkendes atter af FCI , men dommerne er endnu ikke
godkendt.
i.

DKK har udgivet sit udstillings program for 2009

j.

Brev dansk hunderegister, der er pt registeret 463
Ridgebacks men man skal regne med at ca 15% er
afgået ved døden.uden at de er blevet afmeldt.

k. HD en enkelt er kommet den har A og 1 på albuerne, en hund er blevet fotograferet for OCD fri og en
er blevet øjenlyst Fri
l.

Helle har haft kontakt til den svenske og den norske RRK klub vedr deres forskellige politik mht
øjenlysning.(mere….)

8.

Rapport fra udvalg
a. Udstillingsudvalget - dommere til efterårs- og juleudstillingen
w. Vi har et par forslag som vi tager kontakt med
x. Vi overvejer at dele konkorruncen til separate point
mellem babyer og hvalpe
b. Avls- og Sundhedsudvalget - UHM resultater
fra 22/4
y. 9 hunde mental beskrevet 22/4 alt gik godt. God
stemning og dejligt sted.
c. Blad- og PR udvalget
z. Se pkt 6 mht til blad

3.

Udgående post
m. Poul har sendt dommerforslags liste for udstillinger
i 2009 til DKK
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aa. Webben, der er stadig problemer med at nogen medlemmer ikke kan se siderne ordentligt, webmaster arbejder på sagen og vi håber snart at have det løst.
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d. Aktivitsudvalget
bb. Erik har rykket DKK vedr brugsch den 19/1 , svar
modtaget den 10/4 efter at han har rykket. (svar
her modtages fra Erik)

ff. Vores annonce er atter i den Blå Avis, der er igen
mange Ridgebacks uden stambog til salg der.
10. Eventuelt
gg. Helle skriver nekrolog over Sam Wallace

cc. Schweiss kursus 9-10 juni der er 12 pladser og indtil videre 5 tilmeldte
dd. Agility – Region Øst prøver at sætte noget i gang,
bane er fundet.

11. Næste BM
hh. 16.8 fyn

ee. Lurecoursing maskinen for sjælland mgl bare en
spole men der er fundet et sted at løbe

Sammy Wallace, 1932 – 2007
Som dommer har Sam Wallace rejst over hele verden:
Syd Afrika, Zambia, Kenya, Australien, New Zealand, Danmark, Sverige, Norge, Østrig, Israel og Storbritannien.
Dette er især imponerende når man tænker på det land
han boede i, hvor uroligheder og valuta restriktioner hørte
til dagens orden i det meste af tiden. Og hvor borgerkrige
har gjort det farligt at rejse selv korte distancer.

Ridgeback dagen 1999 var den største udstilling klubben
nogensinde havde haft. Hundene kom fra hele Europa –
fra Finland til Italien. Trækplastret var den internationalt
kendte dommer Sammy Wallace, formand for ”the Parent
Club” i Zimbabwe, der jo i samarbejde med KUSA (Kennel
Union of South Africa) står bag samtlige FCI anerkendte
standarder.
Jeg tror alle deltagerne på den umådeligt hede dag i
august ’99 gik hjem med en god fornemmelse, en fornemmelse af et menneske der holdt af hundene, ligegyldigt
hvad og som gjorde sit bedste for at bedømme dem omhyggeligt og ærligt.
For sådan var Sammy, en rolig skotte, der i 1957 sammen
med sin kone Margaret flyttede fra Skotland til Rhodesia
for at skabe sig en tilværelse. På det tidspunkt havde de
ikke den store interesse i hunde og ingen ide om hvad en
Rhodesian Ridgeback var. Men det ændrede sig snart: deres første avlstæve Mushana Fiona blev født i 1966 og der
er ikke mange danske Ridgebacks der ikke har hende i
deres stamtavler. Hun blev grundlaget for en af de mest
betydningsfulde kenneler i vores tid, kennel Mushana.
Mushana hunde og afkom fra dem findes over hele verden
også i Danmark, hvor i sær Mushana Jango har betydet
meget for racen.

Jeg har selv tilbragt en del tid sammen med Sammy og
hans kone gennem alle årene Margaret, og selvfølgeligt
kan man ikke lade være med at spørge en dommer som
også har arbejdet meget med standarden både om hvad
han synes der er det vigtigste ved racen og hvad en dommer burde kigge mest på i forhold til standarden:
Det første man skal se når man ser en RR er en smidig,
veltrænet hund, der kan lave det stykke arbejde han er avlet til. Find ALTID de gode punkter – lad være med at dømme efter fejl (denne filosofi har givet nogle pudsige situationer, hvor han en gang blev nødt til kun at skrive i
kritikken: ”nice colour”, det var det eneste pæne han kunne sige), det er vigtigt at ejeren er stolt over sin hund ligegyldigt hvad og forstår at det er den samme hund han går
hjem med som han kom med. Giv tid til hver eneste hund
og ejer, ejeren har betalt mange penge for at komme med
og har ofte kørt langt, ligegyldigt hvordan hunden ser ud
fortjener den at blive grundigt gennemgået. Men vær sikker på at vælg en smidig hund, en med masser af power
og drive bag til, og en hund hvor vægt og højde passer til
hinanden og til standarden.
- - - - Sammy døde i sit hjem i Harare i april måned, efter flere år
med stadigt accelererende Alzheimer. Han efterlader sig
sin kone Margaret som stadig bor i Zimbabwe.
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Referat GF
2007 - 2008
Generalforsamlingen blev afholdt d. 21. april 2007 i Nyborg

Der var 14 personer til stede inkl. bestyrelsesmedlemmerne, heraf 12 stemmeberettigede.

8. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet følgende forslag til ændring af ”Etiske
regler vedr. opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubbens medlemmer”.

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

2. Valg af referent
Helene Cortsen blev valgt.

3. Valg af stemmetællere

Forslagsstiller: Avls- og sundhedsudvalget:
(de foreslåede tilføjelser i kursiv)
§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.

Klaus Lambæk og Netti Gorosch meldte sig og blev valgt.

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
Kommentar:
Ang. den nye titel som er foreslået af brugshundeudvalget.
Den vil ikke komme til at optræde i DKK-katalogerne. Erik
Kristensen, som har sendt ansøgningen til DKK, var ikke
til stede, men det blev foreslået at bede ham rykke DKK
for en reaktion, da der er gået meget lang tid.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Poul H. Jensen forelagde regnskabet.
Forklaringen på forskellen i kassebeholdningen de to år er,
at indtægten fra salg af bøger kom i 2006, mens regningen for bøgerne først kom i 2007.
Der var forespørgsel om nye varer i butikken – bl.a.
streamers og nummerholdere. Vi holder udkig efter de efterspurgte ting.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og der blev meddelt ansvarsfrihed.

6. Fastsættelse af kontingent
Det blev foreslået at fortsætte med uændret kontingent,
hvilket blev enstemmigt vedtaget. Enkeltmedlemskab
275,- familiemedlemskab 325,-.

§2
Hvert kuld skal være resultatet af omhyggelig planlægning, omfattende hensyn til 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 hvalpekuld i afsides beliggende bure, rum eller andre
bygninger, eller under nogen anden form for afsondring.
Dyrest interesse skal altid have fortrin frem for personlige
og økonomiske interesser.
§ 12
Opdrætteren skal give hvalpekøberen skriftlige oplysninger om hvalpens videre pleje og træning. Opdrætternes
ansvar stopper ikke ved overdragelsen af hvalpen, men
opdrætteren fortsætter med at stå til rådighed med vejledning for køberne. Dette kan f.eks. være i forbindelse med
senere avl på hvalpen, ved en eventuel omplacering af
hvalpen eller tilsvarende.
§ 15
Matadoravl (dvs. 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. per løbende 5-års periode.
De fire forslag fra avls- og sundhedsudvalget blev enstemmigt vedtaget.

Forslagsstiller: RRK’s bestyrelse:

7. Rapport fra udvalgene
Punktet er klaret i bestyrelsens beretning.
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§3
Begge forældredyr ....osv.…......
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Forslaget gik på at ændre passagen:
”HD og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte
18 mdr. Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere,
hvis den af anden årsag skal bedøves, dette dog aldrig før
de fyldte 12 måneder.” til blot ”HD- og albuefotografering
foretages tidligst ved de fyldte 12 mdr.”
Argumentet var, at det er nemt at omgå klubbens skærpede regler, da DKK godkender de 12 mdr.
Forslaget blev mødt af et modforslag fra Søren Holmegaard, om i stedet at fjerne undtagelsesreglen ved at slette
sætningen:

også. Det falder naturligt at varetage begge ting, og den
megen brug af internettet har gjort arbejdet for en hvalpeanviser lettere. Margit blev enstemmig valgt.
Til revisorer blev Ane Marie Vilhelmsen og Klaus Lambæk
valgt. Til revisorsuppleant blev John Bøje valgt.

11. Eventuelt
•

Evt. Schweiss-kursus 9.-10. juni, hvis der er tilslutning
nok.

•

Et forslag om ændring i de etiske regler:
Hvornår skal man begynde at avle på en tæve? Når
den er 2 år siger RRK's regler i dag. Det blev foreslået
at følge det svenske eksempel og sætte grænsen til

”Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis
den af anden årsag skal bedøves, dette dog aldrig før de
fyldte 12 måneder.”

30 mdr. for både hanhund og tæve. Desuden foresloges en regel om at tæven skal have været udstillet 1.
gang i åben klasse efter at være fyldt 2 år.
Der var stemning for at forslaget skulle stilles til vedtagelse på næste generalforsamling og ikke sendes til
urafstemning, da man herved kan få en debat.

Argumentet var her, at der er bevist langt større sikkerhed
ved den senere fotografering, samt en ønske om ikke at
give køb på idealerne i RRK’s etiske regler. Inden afstemningen blev det gjort klart, at såfremt forslaget blev vedtaget ville det oprindelige forslag bortfalde.
Ændringsforslaget blev vedtaget med 7 stemmer for og
4 imod.

•

Bjerringbro væddeløbsforening er åben for at vi kan
træne hos dem.

•

Ang. mentaltest i Jylland: Helle og Klaus har kontakt til
en testleder. De mangler at finde resten af teamet. Målet er at det kan blive i september.
Mentaltest på Sjælland foregår i Undløse d. 22/4.

•

Svenskerne ønskede at få mulighed for at komme på
hvalpelisten, men det var der ikke tilslutning til.

•

Den nye hjemmeside fik ros!

9. Valg af bestyrelse og suppleanter
Nada, Camilla og Erik var på genvalg – de ønsker alle at
fortsætte og ingen andre har stillet op, så bestyrelsen fortsætter som den er, nemlig:
•
•
•
•
•

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

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, der
som sædvanligt forløb stille og roligt.

Som suppleanter stillede følgende op: Dorthe Qvist, Helene
Cortsen, Lykke Linnet og Stinne Elgaard. Ved den skriftlige
afstemning fik Dorthe 9 stemmer, Helene 7 stemmer, Lykke
4 stemmer og Stine 2 stemmer. En stemmeseddel var blank.
Dorthe og Helene blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.
Ole Søager
Dirigent

10. Valg af hvalpeanviser
Den nuværende omplaceringskoordinator Margit Sand
Nielsen vil gerne påtage sig hvervet som hvalpeanviser
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Invitation fra RRK — sæt kryds i kalenderen!

Ridgebackdagen 2007
Dato:
Sted:
Dommer:

Lørdag den 25. august
Lykke og Lorenz, Vartenbjergvej 3, Marstrup, 6500 Vojens
Officiel udstilling: Martin Croeser, Syd Afrika
Uofficiel udstilling: Dommer følger – se hjemmesiden!
Frokost samt drikkevarer kan købes på dagen.

Middag:

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

Igen i år vil der være en uofficiel udstilling hvor du kan deltage med din hund, hvis
den har en ridgefejl, eller anden eksteriørfejl, eller hvis du blot ønsker at prøve det
af, inden du begiver dig ud i en officiel udstilling.
Der kan findes yderligere oplysninger om adresse og tilmelding til udstillingen etc. på
klubbens hjemmeside: www.ridgebackklubben.dk
Med venlig hilsen
Udstillingsudvalget
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Pokalsponsor
25-års jubilæum
Så er det igen blevet tid til at vise, at Ridgeback-dagen er den store festlige
begivenhed, vi alle bakker op om.

Lad dit firma, din hund eller din kennel være sponsor for en pokal til årets
Ridgeback-dag.

Der er mange muligheder og prisen er kr. 250,- pr. pokal. (Bedste Handler/
Hoved/Ridge/Bevægelser dog kr. 350,-)

Som sponsor får du dit firma-, hunde,- eller kennelnavn på pokalen, i kataloget på dagen og i det næstfølgende blad.

Altså, grib til tastaturet og send en mail til Poul på buksie@buksie.dk og
overfør beløbet til Danske Bank 1551-7360444

Hva’ er nu det for’n pokal?
Foto: Lena Carlsson
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Unghunde-mentalbeskrivelse
i Rhodesian Ridgeback Klubben
v/ Anders Flyvholm

RRK afholdt unghunde-mentalbeskrivelse søndag den 22.
april i Undløse på Sjælland. Vi var i alt 9 ejere af ridgebacks
som deltog med vores hunde, og jeg tror godt, at jeg på alle
deltagende hunde og hundeførers vegne kan sige, at det
var en enorm positiv dag, som varmt kan anbefales andre
at deltage i næste gang muligheden byder sig.
Mentalbeskrivelsen blev udført af garvede instruktører fra
Dansk Kennel Klub, på denne søndag var der ikke mindre
en fire medvirkende instruktører.
En instruktør er teamleder mens en anden instruktør er
iagttager og laver selve beskrivelsen. Læg mærke til at jeg
skriver ”beskrivelse” og ikke ”bedømmelse”, for det er ikke
en konkurrence, men en test af hundens mentale egenskaber, som foretages. Det betyder, at du hverken kan vinde eller tabe ved at lade din hund mentalbeskrive. Derimod kan du få et ualmindelig godt kendskab til din hunds
mentale egenskaber, som for mange nok vil være overraskende, men overraskende på den ”fede” måde”.
Dansk Kennel Klub har formuleret, at formålet med mentalbeskrivelse er:
·
·
·

at give specialklubberne et redskab til udarbejdelse af
raceprofiler
at give opdrætterne et avlsredskab
at give hundeejerne kendskab til deres hundes mentale egenskaber

Jeg deltog med Ozzi, fordi jeg var meget nysgerrig på,
hvordan han ville reagere over for de momenter, der var i
hver af de givne situationer, som indgår i beskrivelsen.

Jeg vil også være ærlige og indrømme, at jeg faktisk var
lidt nervøs for udfaldet af dagen, for jeg har erfaring med,
at han har det med at stresse sig selv op (eller måske er
det mit stress, som går gennem snoren og ind i ham!), når
vi skal ud i uvante situationer. Derfor var det også med
sommerfugle i maven, at jeg stod op søndag morgen for at
tage af sted.
Det skal lige indskydes, at vi var kørt fra Aalborg til Frederiksværk fredag middag, for vi kunne slå to fluer med et
smæk og besøge nogle af vores gode venner ved samme
lejlighed. Vi havde bare ikke tænkt over, at Ozzi kom til et
helt nyt sted, så det hele skulle undersøges og alt hvad han
mente kunne være farligt, skulle han selvfølgelig opponere
imod. Så optakten var ikke den bedste til søndagens tests.
Men tilbage til søndag morgens sommerfugle i maven. Det
viste sig nemlig, at jeg godt kunne smide min egen nervøsitet over bord, for da jeg trak i mine slidte træningsbukser
på, stod Ozzi lige bag mig og var parat til at komme af
sted. Vi skulle dog ikke til DCH Aalborg, som vi plejer, når
de bukser kommer på ”far”, vi skulle til mentalbeskrivelse
– men det var Ozzi ligeglad med, for nu skulle der ske noget af det sjove var hans klare overbevisning.
Det var med stor fornøjelse vi mødte de øvrige deltagere,
for der var ikke mindre end tre af Ozzi’s helsøskende fra
Ikungas A-kuld samt en halvbror, som også har Ikimba Tumomak Sheikh som far. Altså var vi en hel ”familie” samlet,
hvilket gjorde dagen meget interessant på mange måder.
Efter en grundig introduktion til hvad der skulle ske, gik dagens første beskrivelse i gang. Vi som skulle danne flok
(uden vores hunde) var mindst lige så spændte som Søren, der skulle have Ikunga Akua Nukia beskrevet, som
den første.
På Ikunga Akua Neo’s hjemmeside på adressen www.ikunga-akua-neo.dk kan du se en række gode videooptagelser
af de enkelte momenter. Der kan du også se, hvor forskelligt vores hunde reagerede på de samme påvirkninger.
Det mest interessant for mig ved denne dag var naturligvis
at opleve, hvordan Ozzi reagerede på de enkelte momenter. Han skulle på, som den sidste af de fire helsøskende,
så jeg havde set, hvordan de tre øvrige Ikunga-hvalpe reagerede. Men jeg havde også observeret, at de reagerede
forskelligt. Så jeg var lidt spændt på, hvordan min egen
”dreng” ville klare momenterne.
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De første momenter var kontakt og håndtering, hvor han
levede op til ønskeprofilen. Det var overraskende for mig,
for han er ofte meget reserveret over for fremmede og
trækker sig som regel ved deres berøring af ham.
Ved momentet leg startede han hurtigt og aktivt, han greb
ikke og han tog ikke fat – også OK ift. ønskeprofilen.
Så kom det moment, jeg selv troede sad lige i øjet, nemlig
jagt. Ozzi rykkede overhovedet ikke. Ikke så meget som to
skridt gad han løbe efter plastikstrimlen. Den var bare for kedelig, når man er bedre vant med levende harer og fasaner!
Momentet overraskelse var jeg meget spændt på. Jeg
havde set, hvordan hans søskende blev meget forskrækkede, da kedeldragten røg i vejret. Og det samme skete
for Ozzi lige i situationen. Men derefter normal reaktion og
afreaktion.
Hans reaktion på lyd var fuldstændig ønskværdig. Her testes hunden ved, at der trækkes en kæde over en jernplade, når man går forbi. Ozzi stoppede op, dukkede sig og
gik på eget initiativ hen for at undersøge, hvad det var for
en larm!
Dernæst blev han udsat for spøgelser. For første gang
hørte jeg, at han kunne brumme fra dybt nede i maven.
Det oplevede vi ofte med vores gamle RR-tæve, men der

skulle gå næsten 20 mdr. før vi hørte det fra Ozzi. Han viste ingen flugttendenser – han skulle passe på far – men
ellers passede han til ønskeprofilen.
Endelig det sidste moment som er skarp lyd. Her scorede
han et 2-tal ift. ønskeprofilens 1-tal. Men for os var det super, ikke mindst fordi vi i mange år har levet med en hund,
som var panisk angst for høje lyde, brag og fyrværkeri.
Alt i alt havde vi alle tre (Ozzi, Bente og ham selv) en meget positiv oplevelse ved at deltage i klubbens mentalbeskrivelse af unghunde. Ikke mindst fordi mine egne bekymringer om dagens udfald viste sig ubegrundede.
Men det var også en hård dag for Ozzi. Han havde brugt
alle sine mentale ressourcer, så han sov under hele køreturen fra Undløse til Aalborg. Da vi kom hjem spiste han
lidt og ”daffede” derefter ind i sin kurv og sov videre lige til
næste morgen.
Vil du læse mere om mentalbeskrivelse, kan du finde oplysninger på DKKs hjemmeside på adressen: www.danskkennel-klub.dk/997
Den mentale ønskeprofilen for Rhodesian ridgeback kan
du finde på adressen:
http://dansk-kennel-klub.cms123.com/0/1049
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TILLYKKE TIL

Årets Hunde
Årets Opdrætter:
Kennel Kinyemi
v/ Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
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Årets eksteriør Hund - Årets Champion & Senior Han:
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Ejer: Netti Gorosch og Poul H. Jensen

Årets BIM - Årets Champion Tæve:
Spring Valley’s Athena Olympia
Opdrætter: Marie Cotton & Jeannine Happi
Ejer: Nada Nikolic & Helene Cortsen

Årets Baby/Hvalp Han (delt 1. plads);
M’Gongo Surú Bado Kidogo
Opdrætter: Klaus Lambæk
Ejer: Dorte Qvist & Michael Sundberg

Årets Baby/Hvalp Han (delt 1. plads):
Tusani Cool Bakari
Opdrætter: Monika Tusanova
Ejer: Netti Gorosch og Poul H. Jensen

Årets Baby/Hvalp Tæve (delt 1. plads):
Kinyemi Chaki D’Afrikiana
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Ejer: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Årets Baby/Hvalp Tæve (delt 1. plads):
Lewanika Dumisani
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Ejer: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
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2006/2007

Årets Åbenklasse Han:
Stenänga Great G’s Chutney
Opdrætter: Margareta Lantz
Ejer: Lone Krag-Møller

Årets Åbenklasse Tæve:
M’Gongo Tasu A’Tatu
Opdrætter: Klaus Lambæk
Ejer: Klaus Lambæk

Årets Unghund Han:
Tusani Cool Bakari
Opdrætter: Monika Tusanova
Ejer: Netti Gorosch og Poul H. Jensen

Årets Unghund Tæve:
Stenänga Bintza Épris De L’Afrique
Opdrætter: Margareta Lantz
Ejer: Lorenz Linnet

Årets Mellemklasse Han:
Ikimba Yebo Zazu
Opdrætter: Marianne Gellin
Ejer: Helle Lauridsen, D. Therkelsen & M. Skaarup

Årets Mellemklasse Tæve:
Kushika Tanami Moya
Opdrætter: D. Stratton
Ejer: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard
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TILLYKKE TIL

Årets Hunde
... fortsat

Årets Senior Tæve:
Kinyemi Anzi A’Zuza
Opdrætter: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard
Ejer: Sonja & Jesper Olsen

Årets Veteran Tæve:
Zumeli’s Anzika
Opdrætter: Søren Holmgaard
Ejer: Nada Nikolic og Anders Kjærsgaard

Årets Opdrætsklasse:
Kennel Kuzonga’s
v/Jo-Ann Nielsen

Årets Avlsklasse:
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
Ejer: Netti Gorosch og Poul H. Jensen
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Årets Opdrætter af BIM, Årets Veteran Han
og Årets Parklasse:
Ingen kvalificerede
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2006/2007
Årets brugshunde:

Årets Brugshund:
LP1 UHP Kuzonga’s Bayana J’Adore (Sjalle)
Opdrætter og ejer: Jo-Ann Nielsen

Årets LP1:
LP1 UHP Kuzonga’s Bayana J’Adore (Sjalle)
Opdrætter og ejer: Jo-Ann Nielsen

Årets LP3:
LP1 LP2 LP3 UHP FP Ridgebow’s Embo of Canello
Ejer: Alexandra Claudius Nielsen

19
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Årets Hunde 2006/2007 – endelig stilling:

Årets Baby/Hvalp han
M’Gongo Surú Bado Kidogo

30

Zumeli’s Fafanuka

H

65

Tusani Cool Bakari

30

Hazina’s 2nd Izibu

T

61

Kinyemi Koka E’Zari

28

Kuzonga’s Chunuka Zazu

H

59

Excellence Adabu

27

Kuzonga’s Cirkeline

T

59

Excellence Adongo

26

Stenänga Great G’s Chutney

H

58

Revodana’s Manhattan Transfer

20

Kinyemi Fora C’Hakika

T

53

Soweto Akhele Kenzo

14

Isilwane Inja Abela

T

46

Kinyemi Chaki D’Jumu

10

Malozi Jamani

T

40

Kinyemi Chaki D’Wakuu

10

Hazina’s 2nd Funa

H

39

Luangwa Tabili A’Jabari

9

Ikimba Yebo Zazu

H

39

Kuzonga’s Bayana J’Adore

T

38

M’Gongo Surú Basobi

T

37

Årets Unghund han
Tusani Cool Bakari

99

Ikunga Akua Neo

H

34

Kuzonga’s Chunuka Zazu

51

Kinyemi Fora C’Ubia

T

33

Zumeli’s Fafanuka

38

Isilwane Inja B’Kito

T

31

Ikunga Akua Neo

34

Kinyemi Fora C’Ikunga

T

31

Ikimba Yebo Zazu

12

Ridgebow’s Embo Of Canello

H

31

Matakima Axel

9

Kinyemi Anzi A’Zuza

T

30

Vereus Qoya Sir-Mortlach Rafiki

H

30

Årets Mellemklasse han

Kinyemi Chaki D’Afikiana

T

27

37

A’Kizuri Chiwitsi Ingwe

T

24

Zumeli’s Fafanuka

34

M’Gongo Surú Bukisa

T

21

Kuzonga’s Chunuka Zazu

30

Lewanika Dumisani

T

18

Ikunga Akua Najah Nnenia

T

16

Astrid

T

14

Ikimba Yebo Zazu

Årets Åbenklasse han
Stenänga Great G’s Chutney

58

Ellemosen’s Dumbarton Xola

H

14

M’Gongo Tasu A’Mwisho

45

Matakima Axel

H

9

Hazina’s 2nd Funa

39

Ridgebow’s Embo Of Canello

31

Vereus Qoya Sir-Mortlach Rafiki

30

Årets Champion han

Årets Baby/Hvalp tæve

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

180

Kinyemi Chaki D’Afikiana

30

M’Gongo Tasu A’Mwisho

87

Lewanika Dumisani

30

Årets Eksteriør Hund

27

Kinyemi Koka E’Kimaya

18

M’Gongo Surú Basobi

18

Kinyemi Anzi A’Bhubesi

H

180

Springvalleys Athena Olympia

T

111

Kushika Tanami Moya

T

104

Stenänga Bintza Épris De L’Afrique

T

103

Årets Unghund tæve

M’Gongo Tasu A’Mwisho

H

101

Stenänga Bintza Épris De L’Afrique

Tusani Cool Bakari

H

99

Malozi Jamani

40

M’Gongo Tasu A’Tatu

T

74

M’Gongo Surú Basobi

37

Chanja Chimbuka

T

73

Calico Ridge Danish Dynamite

33

Zumeli’s Anzika

T

73

Kuzonga’s Cirkeline

33

69

Kinyemi Chaki D’Afikiana

27

Calico Ridge Danish Dynamite

20

Malozi Jamani

T

102
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Årets Mellemklasse tæve
Kushika Tanami Moya

79

Calico Ridge Danish Dynamite

63

Chanja Chimbuka

52

Årets Åbenklasse tæve
M’Gongo Tasu A’Tatu

74

Kushika Tanami Moya

69

Kinyemi Fora C’Hakika

53

Isilwani Inja Abela

46

Kuzonga’s Bayana J’Adore

38

Årets Champion tæve
Springvalleys Athena Olympia

91

Hazina’s 2nd Izibu

61

Årets opdrætter
Kennel Kinyemi

Årets opdrætter af BIM
(ingen kvalificerede)

Årets Opdrætsklasse
Kennel Kuzonga’s

30

Kennel Kinyemi

26

Årets Avlsklasse
Kinyemi Anzi A’Bhubesi

63

Hunting Choir’s Issa

8

Årets Parklasse
(Ingen kvalificerede)

Årets Senior han
Kinyemi Anzi A’Bhubesi

114

Årets Senior tæve
Kinyemi Anzi A’Zuza

30

Hunting Choir’s Issa

10

Årets Veteran han
(Ingen kvalificerede)

Årets Veteran tæve
Zumeli’s Anzika

46

”Sommerhvalp”
Foto: Lena Carlsson
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Hundesprog – Del 3
Af Stinne Ellegaard

Lydsproget
For at understrege kropssproget og ansigtsmimikken, gør
hunden brug af et helt repertoire af lyde. Det gør den for at
udtrykke glæde, ensomhed, angst, utålmodighed, sorg og
mange flere. Lydene udtrykker altså ligesom kropssprog
og ansigtsmimik en bestemt følelse. Hundene bruger ligesom os mennesker lyse toner ved glæde og mørke toner
ved vrede.
At hyle: Vores domesticerede hunde er meget mere verbale end forfader ulv. De gøer væsentligt mere, hvor ulven
primært hyler. Men vores hunde kan også hyle, og et hyl
kan gå lige fra at være en dyb bas til at være en lys tenor.
Ulven hyler af flere grunde: for at hævde deres territorium,
for at kalde flokken sammen, for at sammenholde flokken
under eks. Jagt, i en hilsesituation.
Vores hunde har 5 typer gøen (herunder også hylen og
andre lyde). For at vide hvorfor en hund gøer, må man
høre og se hunden.

Mange tror fejlagtigt at hunden udfordrer os, og hvis vi
ikke straffer den har den sejret over os! Der er ligesom
ved gøen forskellige typer af knurren.
Vogtning: Når en hund Knurrer når den står ved madskålen eller ligger med et ben, er det for at fortælle os, at den
ikke stoler på os – den er bange for at vi vil tage dens ben.
Der er således ikke tale om aggression, men svigtende tillid.
Skrigelyde: Hvis en hund bliver voldsomt forskrækket,
chokeret eller skadet vil den skrige af angst eller smerte.
Lyden er en høj og gennemtrængende lyd.
Vrælen: Hvis hunde kommer i slagsmål med andre, vil de
typisk ”vræle” deres arrigskab ud i en blanding af skrig og
knurren. For os mennesker lyder det meget voldsomt, men
det er mest af alt et meget højrøstet skænderi.

Berøringssproget
”Jeg er bange”: Hunden kan være bange i mange forskellige situationer, den mest almindelige er når hunden er
alene hjemme. Lyden vil være en høj frekvens som er kontinuerlig og kan ende i et hyl. Hundens bevægelser vil
være urolige, skraben, biden osv.
Indlært gøen: her er tale om en gøen hvor hunden har
fået opmærksomhed for adfærden, den er eks. Blevet talt
til kigget på osv. Lyden vil være vuf-vuf-vuf pause – ser sig
om – vuf-vuf.
Ophidselses gøen: Når hunden gøer fordi den er ophidset, er det fordi den har en forventning om at noget skal
ske. Lyden vil være en høj frekvens vuf-vuf-vuf-vuf-vuf og
kan evt. være suppleret med piben. Bevægelserne vil
være hurtige – eks. Hoppen, løben eller snurren rundt.
Gøen v. langtidsstress: Denne type ses ofte hvor hunden er alene eks. I hundegård eller står bundet i en snor.
Denne gøen er et udtryk for at hunden er i en fortvivlet situation. Lyden er en enstonig, monoton og kontinuerlig
gøen.
Vogtning og forsvar: Ses i situationer hvor hunden føler
sig truet, det kan være på sig selv, sine hvalpe eller resurser. Det er ment som en advarsel: ”PAS PÅ – lad mig
være!!”. Lyden er grr-vuf-vuf og hvis det er ment som en
meget alvorlig advarsel er det et gø: VOV! Bevægelsen vil
være fremad for at skræmme væk, eller hunden kan holde
stand.
Knurren: Vi mennesker har det desværre med at misforstå hunden når den knurrer. Mange mennesker tror at
hunden knurrer fordi den er aggressiv, men det er i virkeligheden kun et udtryk for hundens manglende tillid til os.
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Fysisk kontakt kan deles op i to hovedgrupper: En venlig
og en uvenlig. Den venlige kontakt ses ved plejeadfærd,
seksualadfærd og leg. Den uvenlige kontakt ses ved udfordring/imponere eller trueadfærd.
Det karakteristiske ved venlig kontakt er at den hund der
tager kontakt til en anden, ofte vil rette berøringen mod
den andens ansigt. Det kan evt. understøttes af flere
dæmpende signaler så som: tilbagelagte ører, slikken om
munden, lavt ansat logrende hale eller små hvalpelyde.
Den kan også finde på at bruge poten og slå mere eller
mindre blidt.
Det karakteristiske ved uvenlig kontakt er at denne adfærd
ofte er meget provokerende og truende.
Plejeadfærd: Det er oftest hundemor der tager sig af sine
hvalpe. Hun slikker dem på maven og rengør deres pels.
Denne form for massage er meget vigtig for at stimulere
hvalpen til at gøre sig ren (afføring). Det er også vigtigt at
holde hvalpene rene, for at undgå evt. hudproblemer.
Massagen er også med til at holde hvalpene varme. Endelig skaber det tryghed. Voksne hunde soignerer ikke hinanden nær så meget som eks. Kattedyr gør.
Seksualadfærd: Når en hanhund vil vække en tæves interesse, bliver kontakten meget intensiv. Han slikker hende i hovedet og omkring ørene. Han hopper rundt, puffer
hende i siden med snudes og lægger sin hage på hendes
ryg. Han skubber til hende med poterne og rider på hende.
Mange af disse signaler kan virke enormt truende, og for
at undgå evt. misforståelser viser han samtidig dæmpende
signaler. Han smasker, har lange mundvige og tilbagelagte
ører. Tæven leger med ham, for i naturen er det jo tæven
og ikke os der udvælger hannen, og en han der er god til
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at lege vil være god til at opdrage hvalpe. Hvalpeadfærd
er ligeledes et dæmpende signal.

ring på lygtepælen for at skabe tryghed for sig selv, og for
at gøre andre opmærksom på dens eksistens.

Legeadfærd: Legen går ud på jagt og kamp. Den ene
hund er jægeren og den anden byttet – og pludselig skifter
det. Under leg lærer hundene meget om hinanden, og finder også her ud af hvem der er stærkest – på den måde
undgås mange konflikter. Vi ser det som leg, men rent faktisk er det en uddannelse i at begå sig. Hundene øver sig i
at vise alle de livsnødvendige signaler. Derudover bliver
hele sproget taget i brug. Det er også vigtig træning for at
blive en rigtig god jæger – som er afgørende for overlevelse hvis de levede i det fri.

Rulle sig i dufte: Hunde ruller sig ofte i forskellige ting, og
desværre ofte ting som vi mennesker synes dufter ganske
forfærdeligt! Der findes flere teorier herpå:

Duftsproget
Vi mennesker har ca. 5 mio. lugtceller mens hunden har
ca. 200 mio. lugtceller! Vi kan altså ikke helt sætte os ind i
hvilken duftverden hunden lever i. det er ikke mærkeligt at
lugtesansen er hundens vigtigste sans – og det er også
denne der optager mest plads i hjernen. Duften er altså
også et af de mange signaler hunden sender til omverdenen. Hundens hud er sammensat så den kan fremstille
den lugt de kommunikere med. På den måde kan en hund
afkode på en anden hunds duft hvor gammel den er, hvilket køn og om den er kendt eller ukendt. Den kan sikkert
også lugte om hunden er usikker eller angst.
Urinmarkering: Hunden sætter sit visitkort ved at urinmarkere. På den måde kommunikerer hunden med andre.
Når man går tur med hunden vil man hurtigt opdage at
den er særligt interesseret i områder hvor en anden hund
har urineret. Dette visitkort indeholder vigtige informationer
om hunden – det er en form for CV, der fortæller alt om
den. Hundens urinduft er individuel, og på den måde har
hver hund sit helt eget personlige duftspor.

Hunden vil gennem denne adfærd kunne dække over sin
egen duft og derfor komme tættere på byttedyret.
Hunden kan på denne måde bekæmpe utøj: lopper osv.
Lader ikke til at ville være i den barske lugt.
Hunden kan på denne måde rulle sig i noget man kan spise og derved formidle det videre til andre medlemmer i
flokken.
Hunden kan på denne måde fjerne den stærke duft og i
stedet afsætte sin egen. Idet hunden ruller sig vil duftkirtlerne på hunden krop afsætte dens duft.
De sidste to virker nu meget usandsynlige. De to første
virker sandsynlige, men det kunne jo også være at det
ganske enkelt var en duft hunden synes om, og kunne
bruge i evt. kurmageri? Man kan kun gætte. Men sikkert er
det, at det at rulle sig kan være en omdirigeret adfærd.
Urinering kan betyde mange ting, og man ved ikke helt
hvad det betyder. Det kan være en hilsen, som dæmpende signal eller et forsøg på at markere sit territorium. Men
en vigtig ting at huske er, at hunden vil urinere oftere jo
mere stresset den er. Derfor kan man aldrig med sikkerhed sige hvad der nøjagtigt er grunden til at hunden urinerer. Man må simpelthen se på helheden for at kunne give
et kvalificeret bud på årsagen hertil.
4. og sidste del af ”Hundesprog” følger i blad 3/2007

OBS!

Revirmarkering: Ulvene urinmarkerer i udkanten af deres
territorium for at afgrænse deres område for evt. fremmede ulve. På den måde kan de undgå uheldige konflikter.
Om vores hunde markerer alle vegne af samme grund kan
være svært at svare på. Det ville jo være et kæmpe territorium at forsvare! Tænk på hvor mange forskellige steder
man kommer med sin hund: stranden, skoven, byen, udstillinger, træningspladsen og ved venner og bekendte.
Det kan være at hunden ganske enkelt sætter sin marke-

Der planlægges Unghunde Mental
beskrivelse (UHM) i Århus den
23/9 2007.
Yderligere oplysninger kan fås hos
Helle Lauridsen: helle@kibutata.dk /
86244069 eller på klubbens hjemmeside: www.ridgebackklub.dk

23

Ridgebacken Blad 1 - Marts 2007

AgilityHjørnet
Af Lena Carlsson

AgilityHjørnet holder sommerferie!
Vi vender tilbage i Blad 3.
God ferie til jer alle!

Regionsarrangementer - Vest:

Regionsarrangementer - Øst:

Lure Coursing:

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.)

DATO

DAG

STED

TID/BEMÆRKNING

08.07.07
05.08.07
26.08.07
16.09.07
07.10.07
28.10.07

Søn
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn

Odder
Gesten
Randers
Ej fastlagt
Ej fastlagt
Ej fastlagt

Foreløbig 14.00 – ca. 16.30
Foreløbig 14.00 – ca. 16.30
Foreløbig 14.00 – ca. 16.30
-

Kontakt: Jette Fuglsang pip-pip@post.tele.dk eller
se klubbens hjemmeside: http://www.ridgebackklub.dk/
Regionskontakt: Helle Lauridsen, tlf. 86 24 40 69,
e-mail: helle@kibutata.dk

Info om lure coursing kan findes på http://www.myndeklubben.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 arrangementer: http://www.ridgebackklub.dk/
Regionskontakt: Sonja Olsen, tlf. 43 62 60 52,
e-mail: sot@codan.dk
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Tivoli-parade 2007
Repræsenter din race i Tivoli i København den 2. september 2007.

Søndag den 2. september 2007 afholdes ”Hundens dag” i Tivoli København.
Som sidste år afvikler DKK en raceparade som en del af arrangementet.
Alle flinke hunde er velkomne til at gå med i paraden, men vi vil gerne sikre os, at der er en officiel repræsentant
for flest mulige forskellige racer. Denne repræsentant vil få udleveret et skilt med racens navn til at bære om halsen (af hensyn til publikum). Hund og fører deltager i paraden, der varer ca. 15-20 min., før den afslutter ved scenen.
De officielle repræsentanter modtager en gratis adgangsbillet til Tivoli.
Tilmelding foregår efter ’først til mølle’ princippet, og eneste krav er, at din hund har en DKK stamtavle, at den
ikke er øre- og halekuperet (undtaget halekuperingskrav er Vizsla, Weimeraner, Breton, Korthåret Hønsehund,
Ruhåret Hønsehund), samt at den kan gå i paraden med andre hunde af begge køn.
Ca. en uge før arrangementet vil du få tilsendt din billet. Den gratis adgangsbillet gælder for 1 person med hund.
Vi håber at kunne vise rigtig mange forskellige racer til glæde for publikum, så kom og vær med.
Tilmelding til Heidi Taymyr Holm på e-mail heth@dansk-kennel-klub.dk.

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

RRdagen 2007
Pris:

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

kr. 200,00
kr. 100,00

Færdigt materiale sendes til PR- og bladansvarlig Erik Kristensen,
e-mail 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.
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Hvalpelisten
(fra klubbens hjemmeside)

Hvalpe født

Fars navn

Mors navn

Opdrætter

31-05-2006

Kinyemi Fora C’Huluku

DKCH
Spring Valley’s Athena Olympia

HD: B
AA: 0

HD: A
AA: 0

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

INTCH, DCHVDH, DCHKLB, NLCH
Abuya Balou v.h. Maasjesfles

DKCH
Hazina’s 2nd Izibu

HD: A
AA: 0

HD: A
AA: 0

14-06-2007

Isilwane Inja Chumi

Gracia Darma

5 hanner
3 tæver

HD: A
AA: 0

HD: A
AA: 0

6 hanner
5 tæver

12-06-2007
4 hanner
3 tæver

Kennel Hazinas
v/ Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
3460 Birkerød
Tlf.: 4581 1040
Mobil: 4097 5571
e-mail: rr@hazinas.dk
web: www.hazinas.dk
Sanne Bækgård
Langkærvej 20
7330 Brande
9718 2930
sjbaekgaard@privat.dk

Udstillingskalender 2007:

Dato

26

Sted

Anm. Frist

Arrangør

Dommer

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

07.10.07

St. Merløse

31.08.07

RRK

Toni Agnew, GB

03.11.07

Herning

29.09.07

DKK

Monique v. Brempt, BE

01.12.07

St. Merløse (Juleudstilling)

19.10.07

RRK

Følger senere
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Kennelsiden
Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Simmendrup
4690 Haslev
Tlf./Fax. 32 55 60 26 Mobil 40 56 40 67
kinyemi@kinyemi.com
www.kinyemi.com

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

Her kan din kennelannonce stå!

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.
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Bagside-hundene:
Ulli og Hari: Kuldbrødre – og bedste venner i verden!
– hvalpe, unge og voksne:

