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

Hvalpeanvisning og Omplacering
Margit Sand Nielsen
Gedhusvej 18
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 54 28
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: Witches Le cremes’ Trick ejet af Helle Lauridsen
Bagside: Hvalp på RR dagen (ukendt)
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Rokeringer i bestyrelsen
Næstformand Camilla Kjærulff har trukket sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning – hun følte ikke at hun kunne
få tingene til at hænge sammen og har derfor truffet dette
valg, hvilket der fra den øvrige bestyrelse er fuld forståelse
for. Der skal lyde en stor tak for indsatsen til Camilla.
Første suppleant Dorte Quist er trådt ind på den ledige
plads – og den øvrige bestyrelse vil gerne byde Dorte velkommen – vi ved at hun er klar til at tage fat og at hun har
stor erfaring inden for bestyrelsesarbejde inden for andre
hundeklubber. Velkommen til Dorte.

Bladansvarliges klumme
Så er endnu en Ridgeback Dag overstået – vores jubilæums udstilling. Det var rigtig dejligt at et rekord stort
antal hunde – 114 og deres mennesker havde fundet vej
til Vojens.
Klubben skylder en kæmpe tak til Lykke og Lorentz Linnet,
der havde stillet faciliteter til rådighed – og ikke at forglemme ydet en kæmpe arbejdsindsats før under og efter

arrangementet – endnu engang tak for det – så er det noget ved
at sidde i en bestyrelse, når man har sådan nogle aktive medlemmer i folden.
Der skal også lyde en stor tak til alle de øvrige frivillige, der fik dagen til at forløbe smertefrit, herunder ikke mindst vores kokke –
selv om de tilsyneladene gik og hyggede sig, fik de virkeligt noget
fra hånden og vi andre fik noget i maven – det er da en rigtig god
arbejdsfordeling!!!!
Mange sponsorer havde også vist deres velvillighed – der var
flotte præmier til alle de vindene hunde – men også præmier
til alle andre – der var endda så mange præmier, at vi kunne
lave lodtrækning på vores flotte jubilæumskatalog, hvor Ane
Marie Vilhelmsen havde lavet et kæmpe arbejde, med at få et
rigtig flot og læsevenligt katalog, med masser af historik omkring klubben.
Efter lidt detektiv arbejde, havde vi fundet frem til alle ”gamle” formænd, siden klubbens start i 1982 og alle havde bidraget med et
indlæg til vores katalog, så vi har noget til vores efterkommere –
også tak for det.
Endnu engang tak til alle jer der bidrog på den ene eller anden
måde, til et kanon godt arrangement.
Ikke så snart har vi overstået denne jubilæums begivenhed, før vi
skal til at tænke på næste års Ridgeback Dag, der afholdes på
Sjælland – for at dagen skal blive en succes er det nødvendigt at
vores medlemmer allerede nu gør sig tanker om egnede steder til
afholdelse af arrangementet.
Det kunne selvfølgelig være rart at vi kunne gøre som bla. Tyske
klubber, hvor man ”bare” indlogere sig på et eller andet hotel, og
lader dem stå for de praktiske ting – det kan de bl.a. gøre fordi
prisniveauet er noget lavere end i Danmark – de kan typisk lave
overnatninger på gode hoteller for ca. 50 euro for et dobbeltværelse, med hunde på værelset, hvor man i Danmark skal være
heldig hvis man kan indlogere sig for det dobbelte. – MEN det Tyske koncept giver bare ikke ret mange penge til klubben og dermed ikke mulighed for at lave noget for medlemmerne.
For at vi kan have råd til at invitere nogle spændende dommere
fra udlandet, kræver det at vi kan lave lidt overskud på vores aktiviteter såsom mad, drikkevarer mv. Hvis vi skal fastholde dette
princip – så kræver det at I kære medlemmer bakker op om arrangementet og stiller lidt frivillig arbejdskraft til rådighed – jo flere
hænder der er til rådighed – desto mindre bliver belastningen for
den enkelte.
Men bestyrelsen har på et tidligere møde vedtaget, at vi er gået
bort fra det gamle princip om at det er det enkelte område (Sjælland, Fyn og Jylland) der alene har ansvaret – det er klubben der
arrangere og dermed har ansvaret.
Vi glæder os allerede til næste Ridgeback dag – og vi kan da ikke
være uheldig med vejret 3 år i træk!!!!!!
Med venlig hilsen
Erik Kristensen
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Klubben lykønsker

DEVDHJCH DEKLBJCH VDH-EUJSG KBHV07
Tusani Cool Bakari
med titlen: Københavnsvinder 2007

DKCH KBHV07
Hazina’s 2nd Izibu
med titlen: Københavnsvinder 2007

NTCH NORDCH DKCH SECH NOCH FICH DEVDHCH
NLCH BECH LUCH CHCH KLBCH DEKLBCH
KBHV01+02 KLBV02+03+04+05+06+07 DKKV04+05 DKJUBV07 DEKLBVETCH
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
med titlerne :
DKK Jubilæumsvinder 07 og
Tysk Klub Veteran Champion

DKCH Kinyemi Fora C’Hakika
Med titlen: Dansk Champion

DKCH Ahali Fani’s Akali
Med titlerne:
Rally Mester Begynder (RB) 95/100 piont og
Rally Mester Viderkomne (RV) 97/100 point’

4

Foto: Bhubesi
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Klubben byder velkommen til
følgende nye medlemmer:
Jennie Andersson, København
Christian Ankerfeldt, København
Egil From Christensen, Greve
Mona Bjørn Christiansen, Espergærde
John Engsig, Hadsten
Marketta Fischer, Vedbæk
Helle Fog, Vanløse
Eva Therese Grove, København
Susan Gylling, Holbæk
Lars Witt, København
Danni H. Jensen, Horsens
Joan Jensen, Hals
Shanni Jensen, Engesvang
Birgitte Johansen, Værløse
Svend Erik Larsen, Slagelse

Anne Julie K. Lorentzen, Gilleleje
Louise Lundgaard, Give
Rie Marcher, Helsinge
Simone Markøv, Kerteminde
Benny Nielsen, Rødovre
Heidi B. Nørgaard, Humlebæk
Janne Olesen, Herning
Camilla Pirupshvarre,Tørring
Jan B. Rasmussen, Vojens
Michael Schou, Ishøj
Jakobina Sigurgeirsdottir, Hinnerup
Gitte Sjørslev, Vipperød
John & Anne-Jo Taylor, Karup J.
Bahman Therani, Næstved
Eva D. Pedersen & Anders F. Theut, Rønne

Foto taget på RR-dagen:
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Referat af Bestyrelsesmøde den 16. august 2007
Tilstede var:
Afbud fra:

Helle Lauridsen, Nada Nicolic, Poul Jensen og Erik Kristensen.
Camilla Kjærulff

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Godkendelse og underskrift af sidste referat
1)

Indkommende post
a) 2132,06 kr er modtaget af OK benzin i sponsorgave på brug af klub medlemmernes OK benzin
kort. (Alle kan deltage – henvendelse til Nada)
b) 3 RRs mentalbeskrevet, 2 har bestået, den sidste
afbrudt under skud.
c) HD/AD for 5 hunde 3 A, 1 B og 1 C, alle 0 på albuerne
d) Modtaget fra DKK: udstillingsregler, uddannelse
af eksteriørdommere, udstillingskalender 2008.
e) e) Bekræftelse fra DKK for modtagelse af brev
vedr. eksklusion af RRK medlem
f) Brev modtaget fra medlem om medlemmets sagsfremstilling i forbindelse med pnkt e
g) Mail modtaget vedr. forbud mod RRs i en belgisk
by, underskriftsindsamling på……
h) Ridgebacken er præsenteret på Hundens dag i Tivoli 2/9.
i) Brev vedr Australsk Allround og breed specialist i
RRs dommer som besøger England i foråret
2008, vil gerne dømme i DK.

4)

Blad 3
a) Urafstemning
b) Billeder fra RR dag mm
c) Anette Roeds jubilæumsgave, klubben vil gerne
modtage anatomi kursus til GF 2008
d) Nye udstillingsregler kommer i blad 4
e) Urafstemning efter GF

5)

Regler for optagelse på hvalpelisten
a) Perioden udvides til 4. mdr
b) Benyttes dansk ejet hanhund skal hanhunde ejer
være medlem af RRK (så han også skal følge de
etiske regler)

6)
2)

Afmaskning af svenske/norske hunde 12-12.30
Vin og præmier bestilt med RRK jubilæumslogo
Lejlighedstilladelse søgt til udskænkning
Mad laves af Henrik, Peter, Aage og Søren
Underholdning, Nada spørger Michael om ideer
Små pokaler til årets barn og hund
Præmier til barn og hund og juniorhandling

Regnskab

Udgående post
a) Økonomien ser meget fornuftig ud
a) Brev til medlem vedr. ekskludering p.gr.a. parring
med uregistreret tæve.
b) Svar på forespørgsel hvorfor man skal købe stambogsførte hvalpe (se blad 2, 2007)
c) Brev til DKK ID mærknings udvalg vedr indskærpelse af reglerne vedr. Sinus attest før tatovering/
chipning
d) Anmodning til DKK om at få RRs på listen over
racer der kan få løbslicens. Svar endnu ikke modtaget.

3)

RR-dag 2007
a)
b)
c)
d)

Toiletvogne, tallerkner, bestik, grill, mm bestilt
Betyrelsen mødes kl. 12 fredag
Pæn respons fra sponsorerne
Pressemeddelelse sendt til medierne i Sønderjylland
e) Program er på plads, 75 kataloger trykkes
f) Skraldespande, skiltning, mikrofon & højtaler til
ringen
g) Transport af dommer til KBH, pladsreservation til
tog.
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7)

Rapport fra udvalg
Udstilling (udstillinger 2008 + 2009)
a) Januar (12/1?)udstilling i Århus Birte Møller
Hansen?
b) 1.juni m. australsk dommer ?????
c) RR dag 23/8 2008
d) 25/10 st Merløse
e) 6/12 RR juleudstilling

8)

Eventuelt
a) Ridgeback vin – super Eksklusiv Syd Afrikansk
vin tilbydes fremover til salg via klubben.
b) Annonce for juleannoncer
c) Næste BM 2/11
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Urafstemning om ændring af
Rhodesian Ridgeback Klubbens etiske regler
(læs reglerne i deres helhed på hjemmesiden)

De etiske regler §3 indtil 21/4 2007 sagde at
● § 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+status1). HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder, Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af
anden årsag skal bedøves. Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.”
Bestyrelsen stillede følgende forslag til GF i april måned: *”HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 12
måneder*.” og den sidste sætning fjernes helt
Bestyrelsens begrundelse for ændringer var at få reglerne til at svare til gældende praksis hvor flere og flere ejere følger
DKK’s mulighed for HD fotografering lige efter det fyldte 1 år.
Det skal understreges at dette forslag var en pragmatisk løsning for at følge gældende normal praksis hos mange RR
ejere, som får deres hund fotograferet kort efter det fyldte 1 år og IKKE fordi bestyrelsen mener at et tidlig fotografering
giver et bedre og mere korrekt billede af racens HD status. Iflg DKKs egne dyrlæger, er selv 18 mdr for tidligt til at give et
korrekt billede af hundens blivende HD status, se artikel i Hunden 2007.
Generalforsamlingen stillede et modforslag:
● “HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder”
hvilket blev vedtaget med stemmerne 7 mod 4.
Bestyrelsen har senere diskuteret korrektheden i at vedtage et ændringsforslag der er MERE vidtgående end det originalt fremsatte og mener ikke at det kan lade sig gøre på en GF. Konsekvensen af ændringsforslaget er at RRK’s etiske
regler er mere vidtgående end DKKs regler for HD foto og kan ultimativt betyde at en hund fra en ejer, der ikke er bevist
om klubbens regler ikke på noget tidspunkt senere kan komme på hvalpelisten. Dette mener vi, at alle klubbens medlemmer skal have mulighed for stemme om og vi ønsker derfor at sende forslaget ud til ur-afstemning.
HVIS ændringsforslaget fra generalforsamlingen vedtages ved urafstemningen bliver den fremtidige ordlyd af § 3:
● § 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-OCDfri. Der må kun avles på kombinationerne AA/OCD status Fri+Fri (=status 0, nul + status 0, nul) eller fri+1
(=status 0, nul+status1). HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder - Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.”
Vedtages forslaget IKKE - bibeholdes ordlyden som indtil 21. april 2007
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

NB: Stemmesedler på side 9
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Ferie – ferie
af Erik Kristensen
Det er ikke fordi vi vil trætte jer- kære læsere med en lang
ferieberetning – men vi vil med disse linier give lidt inspiration til en billig ferie sammen med jeres hunde.
Vores ferie faldt i år forholdsvis sent, men efter at have
haft et kuld hvalpe i forsommeren, stod det i vores lod at
vente med ferie til slutningen af august.

målløse – men det var åbenbart et ganske normalt trick i
forbindelse med en udstilling. Dommeren klarede i øvrigt
75 hunde i tidsrummet fra kl. 0940 – 1300.
Efter denne begivenhedsrige lørdag, gik turen til Kronose
Bjergene, hvor vi havde indlogeret os på et bjerghotel –
det var et meget meget roligt og afsides sted vi havde fundet – vi kunne selv vælge, hvilket værelse vi kunne tænke
os – vi var de eneste gæster på hotellet – og det var vi for
øvrigt næsten hele den uge vi havde booket.

Vi havde besluttet os for, at vi ville have begge vores hunde med, så feriemålet skulle ligge indenfor en overkommelig køreafstand – valget faldt hurtigt på Tjekkiet – kun ca.
1000 km væk, forhåbentlig billigt, og noget natur der på
papiret tiltalte os. Da vi alligevel var inde på nettet og søge
efter overnatningsmuligheder, slog vi et slag forbi den
Tjekkiske Kennel Klubs hjemmeside, og minsandten om
ikke der var en udstilling i Mlada Boleslav (Skoda’s hjemby) i forbindelse med vores rejse. Det skulle da prøves, så
vi fik meldt begge hunde til udstillingen og fik en bekræftelse på at de havde modtaget både penge og tilmelding –
dog efter at have rykket pr. telefon (en samtale der blev
foretaget på lidt engelsk, lidt tysk med 2 forskellige personer, der hver især forstod lidt).
Vi må efterfølgende sige, at det var noget af en oplevelse
på godt og ondt at være på den udstilling. Udstillingen blev
afholdt udendørs på et stort stadion i byen, hvor der også
blev løbet hundevæddeløb (dog ikke under udstillingen).
Nem adgang til stedet – og det var nemt at finde rundt –
selv om det var de færreste, der kunne engelsk eller tysk.
Vi fik den første overraskelse, da vi kom over med vores
ring – der blev umiddelbart afholdt legestue/Ridgebacktræf med masser af løse hunde, hvor ejerne var mere interesseret i at snakke med hinanden end at holde styr på
deres hunde. Det var kun begyndelsen – da vi nærmede
os tidspunktet for udstillingens start (med ca. 40 min. forsinkelse OG DOMMERÆNDRING), havde de fleste fået
nogenlunde styr på deres hunde. Pludselig mens Mwisho
og Ane Marie var i ringen, kom der en Golden Retriever
tordenen – det var ikke ejeren der jagtede den, men nogle
behjerttigede udstillere – men entusiasmen var det så som
så med, men efter at hunden havde været på besøg i flere
ringe, lykkedes det dog at få den indfanget og alle så ud,
som om det var den naturligste ting i verden – nå, men
skik følge eller land fly – det måtte være en enlig svale –
MEN nej – mens Ane marie og Chessie ventede på at
skulle i ringen slap en labrador løs og tog sig nogle løbeture rundt i ca. 4 ringe og ikke en gang godbidder kunne lokke hunden hen, så den kunne komme i snor igen (og ejeren!!!! var der nogen der sagde et halvhjertet forsøg på
indkald/indfang), nå men videre. Da Chessie var inde og
blive bedømt, kom der pludselig en Ridgeback han styrtende ind i ringen, løb en ”showrunde” – tissede i ringen
og blev så ellers hentet ud igen – men hvem den tilhørte,
tja, vi så ikke nogen, der forsøgte at kalde den til sig.
På et tidspunkt, mens vi sad og ventede, bredte der sig en
liflig duft af møbelpolish – og minsandten om ikke en
Ridgeback-ejer var i gang med at polere sin hund – vi var
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Vi nød det – hunde ikke mindst nød det, for vi kunne bare
gå uden for døren og lade dem løbe uden snor – masser
af bløde skråninger med græs, et område der var til at
overskue og ingen trafik – kan man forlange det bedre.
Fra hotellet tog vi på masser af ture rundt i hele området,
og alle steder var hunde velkommen – så alle fik en uge
med masser af frisk luft, masser af indtryk og god motion –
og prisen – det var så billigt at alle kan være med – 5
overnatninger på bjerghotellet med morgenmad og aftensmad, drikkevarer til aftensmaden – 2 hunde på værelset
(der i øvrigt var ganske godt med helt nyt badeværelse)
1.200 danske kr. !!!!!!!!!
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På hjemmesiden www.upps.at er der masser af gode
overnatningsmuligheder i hele Europa – siden er utrolig
nem at finde rundt på og man kan sætte mange kriterier
ind på sin søgning – og så er der en dansk version.
Med venlig hilsen
Mwisho, chessie, Ane Marie og Erik

Urafstemning
§ 18:

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved
skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2: Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med
autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens revisor senest 14 dage efter udsendelsen,
jf. dog § 8, stk. 7.
Stk. 3: Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige myndige medlemmer, der i mindst 6 måneder
har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Nye medlemmer regnes for indmeldt pr.
indbetalingsdato for 1. kontingent.

Sådan stemmer du
1) Ved enkeltmedlemskab benytter man 1 stemmeseddel. Ved familiemedlemskab benytter man 2.
2) Ved afstemning om ændringsforslag afkrydser man enten i ”ja” eller ”nej”. Ja, hvis man erklærer sig enig i den
foreslåede ændring - nej, hvis man ønsker den oprindelige formulering bebeholdt.
3) Efter korrekt udfyldning af stemmesedler samles ALLE stemmesedlerne i kuverten mærket ”stemmeseddel” denne kuvert må ikke mærkes yderligere.
4) Stemmeseddel-kuverten placeres i en ”almindelig” kuvert som sendes til klubbens revisor:
Ane Marie Vilhelmsen, Strandvejen 63, 7451 Sunds. VIGTIGT: Husk at skrive navn og adresse på bagsinden
af den yderste kuvert, ellers er din stemmeseddel ugyldig!!
Stemmesedlen skal være klubbens revisor i hænde SENEST torsdag den 15. november.
NB: Hvis du ikke vil klippe i bladet kan du tage en fotokopi.

klip

klip

Stemmeseddel

Stemmeseddel

til brug ved afstemning om ændringsforslag
til klubbens etiske regler, §3
(SE SIDE 7)

til brug ved afstemning om ændringsforslag
til klubbens etiske regler, §3
(SE SIDE 7)

ENKELT MEDLEMSKAB

FAMILIE MEDLEMSKAB

□
Nej

□
Ja

Ændringsforslag
– Ny ordlyd af §3

klip

□
Ja

Ændringsforslag
– Ny ordlyd af §3

□
Nej
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Rhodesian Ridgeback Klubben ...
... vil gerne sige en stor tak til alle, der har sponsoreret foder, gaver og pokaler til vores
25 års-jubilæums-udstilling i Vojens den 25/8 2007
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Sponsor:

Sponsorat:

Eukanuba

Foder m.v

Royal Canin

Foder m.v.

Iwersen Pet Products

Foder

Vitfoss

Foder

Loppetjansen

Linier/halsbånd

Sportsmann Pride

Foder

Yokohama Dæk

T-shirt, strømper m.v.

OK Benzin

Hummel Sportstasker

Oliver´s Petfood

Foder

Grizzly Pet Products

Pokal til bedste senior han

Timber Træpleje v/Rauno Kuby

Pokal til bedste ungtæve + bedste opdrætsklasse samt
bedste danske RR

Kennel Luangwa v/Camilla Kjærullf & Jens H.Hansen

Pokal til bedste baby han

Kennel Izinja v/Ane Marie Vilhelmsen

Pokal til bedste baby tæve + vin BHKL 1-2-3-4

Kennel M’Gongo v/Klaus Lambæk

Pokal til bedste hvalp han + bedste åben klasse tæve

Netti Gorosch & Poul H. Jensen

Pokal til bedste unghan samt bedste hoved

Kennel Kuzonga’s v/Jo-Ann Nielsen

Pokal til bedste åben klasse han + uofficiel BIR

Charlotte Meinertz & Tim Larsen

Pokal til bedste champion han

Helene Cortsen

Pokal til bedste champion tæve

Kennel Mikkir v/Kirsten Juhl

Pokal til bedste veteran tæve

Kennel Kinyemi v/Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Pokal til BIR samt BIM

Kennel Zumeli’s v/Søren Holmgaard

Pokal til bedste handler

Kennel Linnemann v/Lykke & Lorentz Linnet

Pokal til bedste ridge

Kennel Lewanika v/Helle Lauridsen

Pokal til bedste bevægelser

Kennel Hazina’ s v/Lena Carlson

Pokal til bedste mellem han, BIR- & BIM-vinderbånd samt
stofmærker til BHKL 1-2-3-4 & BTKL 1-2-3-4

Sonja & Jesper Nøhr Olsen

Pokal til vinder ”Barn & Hund”

Anna Marie Haslund & Michael Hansen

Pokal til vinder ”Juniorhandling”

Rhodesian Ridgeback Klubben

Pokal til bedste mellem klasse han + tæve samt bedste
avlsklasse

TREND & TREND Accessories
– Herning, Holstebro & Esbjerg

Katalogsponsor
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Rhodesian Ridgeback Klubben inviterer til

Juleudstilling og Julefrokost den 1. december
i St. Merløse.

Dommer: Petra Stracke, DE

(OBS: dommerændring)

Deadline for tilmelding: 19. oktober

Julefrokost 115 kr
Børn til og med 11 år 60 kr

Yderligere info kommer på klubbens
hjemmeside: www.ridgebackklub.dk

Få din egen annonce

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

RRK’s Juleudstilling 1/12 2007 i St. Merløse
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. november 2007.
Betaling indsættes på klubbens konto i BG-Bank Ktonr.
1551-73604444 eller sendes på en check til kassereren.
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RR-dagen 2007 kort
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fortalt i billeder:
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Stort tak til det samlede RR-dag-2007/crew og til dommere og ringpersonale, og også stort tak til Lykke og
Lorentz for hjælpen og husly.

Tilykke til alle vindere
– se resultaterne på:
http://www.ridgebackklub.dk/udstillinger/
2007-2008/RRdag2007.htm
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Årets julegaveide / årets julevin
I samarbejde med ”the fine food Groop” i Danmark, har
Ridgeback Klubben fået mulighed for at distribuere vin fra
det lille eksklusive vinhus ”Ridgeback” i Sydafrika. Vinen
er ikke til salg på det åbne marked i Danmark, men sælges til især restauranter.
Da der således ikke er tale om detailsalg, skal vinen bestilles og betales til klubben, der så vil stå for leveringen i forbindelse med vores klubarrangementer – derved sparer I
den dyre transport og slipper for at købe en hel kasse med
6 flasker af hver sort.

Læs meget mere om vinhuset og vinene på www.ridgebackwines.co.za

Cabernet Franc Merlot kr. 145,00
Smags noter: Rafineret, behersket, elegant
dog intens og fyldig på ganen. Violer, blyant
og mineral aromaer stramt balanceret. Lang
finish, understætte af gruset og ristede eg
tanniner.
Platter: 4 stars | Veritas 2006: Bronze Medal
Merlot kr. 140,00
Smags noter: Fulde, moden frugt med faste
tanniner der giver struktur. Generøse aromaer af modne blommer, morbær og mørk chokolade eg krydder. Tæt og koncentreret
gane, med lang finish.

Priser – pr. flaske og beskrivelse af vinen:

Sauvignon Blanc kr. 110,00
Smags noter: Frisk, sprøde lag af mango,
passions frugt og grønne æbler.
A kernefuld citrus finish der støtter den fede
mellem gane.
Platter: 3 stars
Viognier kr. 145,00
Smags noter: Dynamisk, fed, og med en frisk
række af aprikos, lime, hvid fersken og applesin blomstring, fint støttet af blond tobak
og eg krydder. Lang finish, der holder ved.
Platter: 4 stars | Veritas 2006: Gold Medal
| Old Mutual Trophy Awards 2006: Silver
Medal
Cabernet Sauvignon kr. 145,00
Smags noter: Mørk blommer med klare røde
farveskær. Skarpe morbær med masser af
saftig cassis og viol. Nogen mokka og duftenden træ krydderi. Elegant, smidig, fint kortnet
tanniner med kødfyldt frugt centration støtted
af chokolade/mocha træ krydderi.
Platter: 3,5 stars | Veritas 2006: Silver | Michelangelo Awards 2006: Silver Medal | Fairbairn Capital Trophy Wine Show 2005: Bronze Medal | Juliet Cullinan Wine
Connoisseur’s Award 2005: Silver

Platter: 4 stars | Michelangelo Awards 2006:
Gold Medal | Fairbairn Capital Trophy Wine
Show 2005: Bronze Medal | Juliet Cullinan
Wine Connoisseur’s Award 2005: Bronze
Medal | International Wine Challenge 2005:
Seal of Approval | Winemaker’s Choice
Awards 2005: Diamond
Shiraz kr. 145,00
Smags noter: Moden række af blommer, sorte oliven og laurbærblade med en fast ryg af
mocha, mineraler og ræget eg der understøtter. Tanniner er silkeagtige med koncentreret
lag af mørk chocolade på ganen. Frugt dvæler sent og får munden til at løbe i vand efter
mere.hej
Platter: 4,5 stars | International Wine and
Spirit Competition (IWSC) 2006: Silver Medal
| Swiss International Air Lines Wine Awards
2006: Bronze Medal | Santé Classic Trophy
2005: Gold Medal Red Wine | Councours
Mondial de Bruxelles 2005: Gold Medal |
Fairbairn Capital Trophy Wine Show 2005:
Bronze Medal | Michelangelo Awards 2005:
Silver Medal | International Wine Challenge
2005: Seal of Approval | Winemaker’s Choice
Awards 2005: Diamond
His Masters Choice kr. 150,00
Smags noter: Et forførende spectrum af lavendel blomster, abrikos, modne figener med
underliggende Rhoneagtig peber og prosciutto aromaer. Ganen er rigt koncentreret med
tanniner for smidighed og støtte til den prangende frugt densitet.
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”Hundeleg”
af Desire Therkelsen

Mundkurv eller ej, det er vel altid en
god diskussion.
Hunde med mundkurv har jeg altid
(som de fleste andre mennesker nok
også gør) sat i bås som en rigtig
slagsbror.
Jeg har altid syntes det var synd for
hunden at give dem mundkurv på –
nærmest dyreplageri.
Men jeg er blevet klogere!!
Efter vi har fået en MEGET fremadrettet hanhund, kan jeg se fordelen i
at give hunden mundkurv på. Men
det krævede nu også, at vi erkendte
at vi havde et problem med Zazu, eller rettere, det kunne blive et alvorligt problem, hvis ikke vi fik stoppet
hans dårlige vane med at tro at han
var verdensmester, og alle andre
modne hanhunde sku have en omgang klø.
Jeg kontaktede Gitte Westen fra
KæledyrsKompagniet, efter en god
snak med John (Congo’s far) til udstillingen i Hillerød. John fortalte om
Gitte’s ”Hundeleg”, hvor de af hundene der skal adfærdsjusteres får
mundkurv på og efter en kort instruktion bliver sluppet løs i en 2500m2
indhegning. De må primært lære at
omgås hinanden på hundesprog.
Selvfølgelig bliver der grebet ind hvis
tingene tager overhånd, det er jo
ikke en kamp på liv eller død.
Jeg fik en lang og god snak med Gitte om Zazu og hans adfærd, og vi
blev enige om at dukke op til hendes
”hundeleg”.
Det skal lige siges at til lydighedstræning kan vi ikke slippe Zazu løs i
frikvarterne, for han flyver lige i flæsket på et par af de andre hunde.
Det er bare så synd for ham, han er
den mest legeglade hund der findes
– hvis det altså er med tæver eller
hanhunde der overgiver sig med det
samme.
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Vi kom ned til Gitte torsdag den
31/5-07 for første gang og sikke en
på opleveren vi fik.

Malamutterne er der generelt hver
gang, og de er lidt ledere af ”legen”,
da de af natur er opdragene.

Zazu var på dupperne, da vi gik
rundt i hendes indhegning/træningsplads, og han kiggede de andre hunde an. Kun lidt knurren og børsterejsning.

Vi var/er dybt overraskede over Zazu’s reaktion. Tænk at vores ”dumme” hanhund lige pludselig ku blive
from som et lam. Utroligt. Selvfølgelig har det lidt at gøre med at det var
første gang vi var der, og der var jo
lige den der dumme mundkurv.

Så kom tiden hvor de skulle have
mundkurv på og FØJ sagde Zazu.
Den skulle bare af i en fart.
Men den sad så godt fast at ligemeget hvor godt han prøvede, lykkedes
det ham ikke.
Da alle var klar, blev de sluppet løs.
Alle hundeejerne skulle gå rundt i
flok på pladsen, uanset hvad der
skete og undgå at komme imellem
hundene, hvis der var stridigheder.
Gitte sagde; ”Nu har i kun en hund
her hvis den skider - for så samler
man op, og der er ingen nussen eller
noget andet med sin hund før ”legen” er slut. Det er kun instruktørene
der rører hundene.”
D.v.s at man har ingen kontakt med
sin hund i den halve time legen tager.
Så der gik vi rundt imellem hundene
i en halv time og så på, at vores ellers så stride hund, sad ved lågen og
ville ud. Han fandt sig i at blive snuset på, skubbet til, knurret af - alt det
uden at sige en lyd. Han søgte os
konstant. Man kunne nærmest høre
ham skrige på hjælp.
Der gik vel 15 min inden han kiggede lidt på en dejlig tæve, men straks
kom ”chefen” (en meget stor Alaskan
Malamut) på holdet og gennede ham
væk.
På holdet den dag var der 5 Malamutter, Sankt bernhard og et par store blandings hunde.

Gitte sagde at hans reaktion for første gang var meget normal og at når
vi havde været der en 5-6 gange, ville vi kunne mærke en forskel på vores hund. Lidt snak frem og tilbage
om hvad vi skulle gøre fremover,
blev til at p.t ”nøjes” vi med at komme til ”hundeleg” og så ser vi hvordan han ter sig fremover. En fantastisk oplevelse. Tænk engang hvad
man kan få for 25,- kr.
Hundeleg torsdag d. 14/6-07 og det
var en lidt anden side Zazu viste der.
Selvfølgelig skulle den der dumme
mundkurv af, men da det ikke lykkedes, kunne han jo ligeså godt rende
rundt og hygge sig lidt med de andre
hunde. Dog skulle han lige udfordre
”chefen”, ved at lægge poten på ryggen af ham – men den gik ikke og
Zazu trak sig hurtigt. Lidt knurren og
så var der ikke mere der.
Igen en rigtig god oplevelse.
Vi mærker endnu ikke den store forskel herhjemme – men det kommer
forhåbentlig.
Men vi venter nu kun på dagen hvor
han ikke trækker sig, og vi er overbeviste om at den skal nok komme.
Han skal bare lige have overbevist
sig selv om at han er på hjemmebane, så kommer det.
Træning d. 19/6-07 og han er ikke
blevet en døjt bedre – visse hanhunde og øjenkontakt, så tænder han
helt af på et split sekundt. Hvilket resulterede i en skramme på øret.
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Til gengæld var han meget mere afslappet til udstillingen i Ballerup d.
16/6-07, hvor han ikke knurrede af en
eneste anden hund. Det til trods for at
hans yndlingsdame DD var der. Vi er
meget stolte. Kun lidt på dupperne da
han kom i ringen, men det gik hurtigt
over igen.

blandede Gitte sig. Når han var lidt
strid sagde Gitte noget til ham, og så
smuttede han videre. Så alt i alt –
igen en rigtig god dag.

og nyder at følge hundenes udvikling
fra enten at være ”for lidt” til at blive
normaliseret, eller fra at være ”for
meget” til at blive mere tolerant.

Jeg var med dernede for at tage lidt
billeder til denne artikel og fik en lille
snak med Gitte bagefter.

Hundeleg igen d. 20/6-07 og der kom
så dagen hvor Zazu følte sig på hjemmebane.

Hun forslog at Zazu skulle fortsætte til
hundeleg for det gik jo fint, og der er
jo ikke så meget plads til at spille
smart på. Vi talte også lidt om evt. at
mødes med hende for at gå en tur så
hun kan opleve ham på en anden
måde og hvor chancen er større for at
han skruer bissen på.

Hundelegen er opdelt i 3 grupper,
1) store, voksne hunde ca fra schæfer størrelse og op,
2) voksne hunde op til ca labrador
størrelse, og
3) hvalpe op til ca 6 mdr samt forsigtige hunde.

Udfordrede gladelig alle andre og
blandede sig i andres slagsmål. Ikke
en eneste gang lå han nederst. King
off the day – hvis vi spørger ham selv.
Gitte var nu ikke så stolt af hans opførsel. ;-(
Alle os RR ejere ved jo vi har en
bomstærk hund og tro mig det benyttede Zazu sig af.
Skub med brystet først og så godt
med knurren bagefter.
Gad vide om der er håb for min
hund.?? Jeg sammenligner han p.t,
med en 17 årig teenager med omvendt kasket og rugbrød under armene. (De er nu også SÅÅÅÅÅÅ smarte)

Men jeg ved ikke hvad vi gør endnu.
Tror bare vi fortsætter til hundeleg.
For han nyder det nu, og det er god
social omgang med andre hunde.
Jeg kan kun anbefale folk at tage til
hundeleg, for det virker altså. Vores
hund virker mere rolig og er knap så
meget (fremadrettet) på mærkerne i
nærheden af andre hunde.
Øvelse gør som bekendt mester – og
vi skal da øve endnu før han bliver
helt god, men helt klart en meget positiv oplevelse for Zazu og os.

Godt med testetoron i blodet. Jeg håber en dag han bliver voksen.

Held og lykke til andre i samme situation.

Hundeleg d. 26/6-07; Her gik det helt
fint. Han legede og hyggede sig,
knurrede kun hvis han blev opfordret
til det. Super dag.

Det kan lade sig gøre at få ens fremadrettede hanhund, til at omgåes andre hunde. ;-)

Nu er der 14 dages ”ferie” fra hundeleg og hundetræningen holder sommerferie, så må vi se når vi kommer
afsted igen, om den gode opførsel
kan holde. (jeg krydser fingre)
Hundeleg d. 18/7-07; Det gik helt fantastisk – ingen problemer overhovedet. Jahuuuueeeee.
Kun knurren hvis han blev provokeret. Fantastisk – jeg tror der er håb for
vores hund!!!
Hundeleg d. 1/8-07; Det gik super
godt, han legede og hyggede sig.
Sagde kun noget når han blev presset, men der var et par hunde som
han gerne ville dominere. Men der

Man tilmelder sig via hjemmesiden
første gang, samt husker at medbringe vaccinationsbevis første gang,
derefter dukker man bare op de datoer man kan. Datoerne annonceres via
hjemmesidens nyhedsbrev, så tilmeld
dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret. Hvorvidt din hund skal have
mundkurv (hat) på eller ej, er op til instruktørerne. Planen er, at langt de
fleste hunde skal have den af undervejs i hundens udvikling til at blive en
bedre og mere social hund.
Med Venlig Hilsen
Gitte Westen/KæledyrsKompagniet
www.26270272.dk

Her følger et lille afsnit fra Gitte Westen/KæledyrsKompagniet;
Kort om hundeleg;
Hundeleg henvender sig til de hundeejere der ønsker at give deres hund
en optimal stimulering med andre
hunde under trygge forhold. Det er et
rigtig godt sted at komme 1 x ugentligt hvis man har en hund der trænger
til hundeselskab, en hund man tvivler
på kan med andre, eller hvis man
som hundeejer er bange for at der
skal ske ens hund noget ubehageligt.
Instruktørerne til legen tager affære
hvis der skal gribes ind, hundeejeren
forholder sig passivt medmindre andet siges direkte. Alle ejerne går rundt
langs hegnet i samlet flok og hyggesnakker i den halve time legen varer
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Hundesprog – Del 4
Af Stinne Ellegaard

Begreberne overlegen/underlegen
Tidligere har man brugt begreberne overlegen eller underlegen når man skulle beskrive det der foregår mellem to
hunde der mødes. Men det er egentligt kun blandt en vildtlevende ulveflok at disse betegnelser kan bruges, da der
her er tale om en familie med en rangorden: mor+far og
børn.
Mellem fremmede hunde er det ikke rigtigt at bruge disse
begreber, da der ikke er tale om en kamp for at bevare eller etablere en rangorden. Når to hunde mødes er der
ganske enkelt tale om almindelig kommunikation. De udveksler forskellige informationer om hinanden ved hjælp af
kropssprog, ansigtsmimik og dufte. Begrebet overlegen
virker forkert, da det signalerer dominans. En hund er dominant hvis den vil have den øverste rang – og hvornår vil
den det??? Hvis vi tilfældigt mødes med et fremmed menneske, så giver vi os jo heller ikke til at afgøre hvem der
bestemmer hvad, bare for at vi kan drikke en kop kaffe
sammen.
Hundene kommunikerer ved hjælp af de dæmpende signaler. De viser om de er venlige, usikre eller bange. En
usocilaiseret hund kan godt vise truende adfærd, men den
gør det jo netop fordi den er ukendt med situationen og
derfor er usikker. Man kan derfor heller ikke tale om en
overlegen aggressiv hund, da en hund der viser truende
adfærd ikke kan være selvsikker – så ville den jo ikke
have behov for at gå ud og true… En selvsikker hund kan
naturligvis godt udvise truende adfærd, hvis den selv bliver trykket eller truet.
En usikker hund vil naturligvis vise flere dæmpende signaler end en selvsikker hund. Den vil være sikker på at dens
omgivelser ikke gør den noget. Den selvsikre hund er en
hund der er ok med situationen, den er sprogsikker og velsocialiseret.

Stive bevægelser er heller ikke altid truende. Hunden kan
bevæge sig lidt stift af flere årsager: Stress, anspændthed
eller racetypisk. Hvis man eks. Ser en boxer, vil man opdage at den har meget stive bevægelser.
Generelt kan man sige, at det er yderst nødvendigt at se
på hele situationen og ikke bare nogle enkelte signaler for
at afgøre hvad det er hunden prøver at sige.

Afslutning
Vi kan naturligvis kun bruge en brøkdel af alle disse signaler. Vi er jo begrænsede i vores fysik – vi kan ikke dufte
hvad hunden sender af signaler via deres kirtler, og vi kan
ikke logre med halen! Vi kan derimod benytte os af kropssproget og til dels ansigtsmimikken i stor udstrækning.
Hvordan passer alle disse signaler så med vores følelser?
Den største fejl vi mennesker gør, er at smile og kigge direkte på hunden. Vi smiler både når vi bliver usikre og når
vi er glade. Heldigvis bliver hundene gode til at tyde vores
signaler, og forstår at vi ikke mener det vi signalerer. Dog
kan der være problemer med fremmede mennesker! Min
egen lille blandingshund er eks. meget følsom overfor folk
der viser meget tandkød når de smiler. Han er heller ikke
helt sikker på folk der bruger briller (store stirrende øjne).
Generelt kan man jo så sige, at hundenes sprog og følelser slet ikke passer med vores. På trods af det har det i
hundrede af år været hunden der tilpassede sig til os, og
forsøgte at sætte sig ind i vores sprog…
Vi mennesker kommer længst i samspillet med vores hund
ved at sætte os ind i dens sprog og ved at gøre brug heraf.

Man kan derfor sige at hvis man vender op og ned på disse begreber og blander det lidt – så passer det bedre. En
usikker hund kan altså godt udvise ”overlegenhed” i den
forstand, at den har stive bevægelser, ørene fremadrettet,
direkte blik, halen er vandret eller lige over. Men alle disse
signaler viser jo i virkeligheden bare at hunden er anspændt/stresset over en situation den ikke har helt styr på.
En selvsikker hund kan således også vise ”underlegenhed” i den forstand, at den har et undvigende blik med
små øjne, lange mundvige, ørene er lagt bagud, kroppen
er lille – vægten ligger på bagparten og lavt ansat hale.
Alle disse signaler er jo egentligt bare dæmpende! Den siger bare med hele sin krop at den er venlig. Ofte ser man
en selvsikker hund opføre sig sådan overfor en usikker
hund, for at lade den vide at det hele er ok.
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Chipning af hvalpe
af Ane Marie Vilhelmsen

Ja, hvem skal man lade gøre det?
Fra starten var jeg meget i tvivl – min egen dyrlæge eller
en af Dansk Kennel Klubs chippere - og jeg valgte DESVÆRRE det sidste.
Punkt 1: hans værktøjskasse, som han opbevarede sit
grej i var mega beskidt og ikke bare skidt fra i går. Havde
chipkanylerne ikke været pakket i sterile pakninger, var
der ikke sket nogen chipning af hvalpe hos mig.
Punkt 2: chipperen udleverede stambøgerne bare lige
sådan – uden at checke eller spørge om noget som helst.
Jeg måtte dog gøre opmærksom på, at den ene skulle
sendes retur til DKK og spærres grundet sinus – Sinus,
hvad er det? Er du sikker på, at den stambog skal retur?
Punkt 3: hvalpene bider! Ja, gu´ bider hvalpe, det ved alle
da eller gør de? Da han havde sagt det 3 gange, tænkte
jeg ved mig selv, siger han det 4. gang så skriger jeg og
beder ham gå – dyrlægen havde været der dagen før for
at vaccinere og sundhedschecke og han havde lagt sig på
knæ hos hvalpene og synes det var fint, at hvalpene tumlede omkring ham samt BED – tegn på sunde hvalpe med
en naturlig nysgerrighed.

Nå, men tilbage til chipningen – 1 af chippene faldt ud, da
kanylen blev trukket tilbage OG…. ”Kan du se chippen”?
Nej, det kunne jeg ikke og spurgte til, hvordan sådan en
så ud – okay fint svar retur, men efterfulgt af spørgsmålet
igen. Og nej, jeg kunne stadig ikke se chippen, som jeg i
mellemtiden havde observeret og nu stod ovenpå. Konklussion: ”så må jeg jo tage en ny”. ”Ja”. ”Er du sikker på,
at du kan se chippen”?. ”JA”. ”Nå, men så må jeg altså
tage en ny”. ”Ja”.
Jeg klagede min nød til RRK og det endte ud i en officiel
klage til DKK.
Svaret kom i slutningen af august: DKK havde fremlagt
klagepunkterne for chipperen, som ikke kunne genkende
tingene ej heller den beskidte værktøjskasse + at han havde 20 års erfaring – MÅSKE 1 ÅR FOR MEGET (min konklussion).
Hvad skal man gøre i sådan en situation? Bare lade stå
til? Når DKK ikke tager en seriøs henvendelse alvorlig eller bare acceptere en chippers forklaring, ja, så kan jeg
kun fortælle omkring ”oplevelsen” til alt og alle til skræk og
advarsel, da jeg ALDRIG ville klage uden grund.

Berigtigelse:
I sidste blad – blad 2-2007, under årets hunde på side 16,
havde sættenissen igen været på spil - årets baby hvalp
tæve – Lewanika Dumisani – er rettelig ejet og opdrættet
af Helle Lauridsen - jeg beklager.
Den blad ansvarlige
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Annonce:

Køb reklameartikler & firmagaver online:

www.apromotion.dk

Så nærmer julen sig
Vær med til at gøre blad 4 – 2007 et rigtig hyggeligt julenummer ...

... du kan f.eks. sende en julehilsen fra dig
og dine hunde, ved at tegne en annonce
gennem bladansvarlige: erik@izinja.dk
Pris:

1/1 side kr. 400
1/2 side kr. 200
1/4 side kr. 100

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

28.10.07 Søn

STED

TID/BEMÆRKNING

Ej fastlagt -

Lure-coursing for RR (i privet-regi) check.
http://www.lurecoursing.dk/

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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Schweisskursus på Juellinge Gods ved Karise
af Dorte Qvist

Schweiss = blod.
Schweisstræning = spor af udlagt dyreblod som hunden skal lære at følge, for slutteligt at kunne finde anskudt
eller påkørt dyr.
Det er lørdag den 9. juni, og vi kører til Karise, hvor Juellinge Gods skal danne rammen omkring weekendens
schweisskursus. Og hvilken ramme! Den store hovedbygning står opført i kampesten, de øvrige bygninger er enten
murede eller nykalkede, der er nyslåede græsplæner med
store skyggefulde træer – der er fuldstændig fantastisk.
Solen skinner fra en skyfri himmel, og metrologerne har lovet en weekend med masser af sol og varme.
Omkring klokke 9 er holdet samlet. Vi er 12 deltagere,
hundene er fordelt med henholdsvis 5 på spor lørdag og 6
på spor søndag. Først spiser vi morgenmad, imens vi
sludrer og lærer hinanden lidt at kende, og klokken 9:30
starter Anne Egede sin gennemgang af teori.
Det er altid spændende at høre et engageret menneske
fortælle, og vi fanges hurtigt ind.
Vi hører om forskellige former for sporseler, læder- og nylonremme, drypflasker, færtsko, dyreskind/dyreløb og
schweiss (blod).
Vi lærer, hvordan vi kan animere vores hunde til at følge et
spor – spor i haven hen til madskålen, slæb af dyrelunge eller
røde bøffer og tilfældigt dryppede blodpletter på skovturen.
Inden frokost kører vi til det område, vi har fået udpeget til
sporlægning. Dagens spor går igennem lårhøjt græs –
ikke just nemt for hundene at arbejde i.
Vi drypper blod og sætter mærker ved start, knæk og slut,
hvorefter vi kører tilbage til godset og spiser dejlige sandwich til frokost.
Så bliver det tid for den praktiske del af kurset. De deltagere, som ikke har hund med, er placeret på markvejen.

Der observeres, lyttes til Annes evaluering af de enkelte
spor og til sidst stilles spørgsmål. Det er interessant at se
hvor forskelligt hundene reagerer på sporene – som forventet øgede det høje tørre græs sværhedsgraden.
Dagen slutter, og vi glæder os til søndag, hvor bl.a. Kidogo
skal på spor.
Søndag morgen mødes vi i sporterrænet. Godsejeren har
sørget for græsslåning af området – dejligt!
Vi lægger de 6 spor i formiddagsvarmen, og vi forestiller
os, hvordan det vil være over middag, når sporene har ligget i ca. 3 timer. I dag slipper hundene for det lange græs,
til gengæld skal de arbejde i fuld sol og 38º
Vi spiser imens vi venter, og Anne fortæller igen. Denne
gang om træning af nybegynderhund – om at huske at
rose hver eneste gang hunden sætter snuden i sporet (for
siden at respektere hundens behov for arbejdsro), hun fortæller om sporlægning/træningsmetoder og om prøvesystemet hos henholdsvis Dansk Kennel Klub og Dansk
Schweisshundeforening.
Så bliver det tid til at gå sporene. Jeg er meget spændt på
Kidogo’s reaktion. På trods af varmen følger han sporet
fint de første 50 m, herefter må jeg hjælpe, og han fanger
sporet igen, efter ca. 20 meter går han af igen og jeg hjælper ham resten af sporet.
Anne’s evaluering byder på ros og pep til videre træning –
og jeg smiler.
En varm kursusweekend er slut, og konklusionen er klar:
Det var rigtig godt – Anne er en dygtig underviser, fyldt
med viden og guldkorn som hun gerne deler med os andre.
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Hvalpelisten
(fra klubbens hjemmeside)

Parrede tæver
Hvalpe født

Opdrætter

Forældre

Leveringstidspunkt

29-10 2007

Ikunga

F: LP1 SVCH NORDUCH Emoyeni`s
Grand Zuberi

Uge 52

John Boje & Christina Hemmingsen
Ellevej 24

HD: A, AA: 0

4 hanner
5 tæver

2680 Solrød Strand
56146669

M: Kinyemi Fora C’Ikunga

http://www.ikunga.dk/

HD: B, AA: 0

ikunga@ikunga.dk

Planlagte parringer
Modtaget

Opdrætter

Forældre

Parring
forventet

01-10-2007

M’gongo

F: Stenänga Great G’s Chutney

Oktober

Klaus Lambæk

HD: A, AA: 0

Kastanievej 4
Harridslev, 8900 Randers

M: M’gongo Tasu A’tatu

Tel.: 56 63 63 45, Mob.: 40 20 43 25

HD: A, AA: 0

http://www.mgongo.dk
mgongo@mgongo.dk

17/10 2007

Lewanika

F: Ikimba Yebo Zazu

Helle Lauridsen

HD: A, AA: 0

Januar

Kastedvej 37
8200 Århus N

M: Calico Ridge Danish Dynamite

86244069

HD: B, AA: 0

http://www.lewanika.dk
helle@kibutata.dk

Udstillingskalender 2007 & 2008:
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Dato

Sted

Anm. Frist

Arrangør

Dommer

03.11.07
01.12.07
13.01.08
16.02.08
04.05.08
31.05.08
01.06.08
28.06.08
17.08.08
21.09.08
09.11.08

Herning
St. Merløse (Juleudstilling)
Århus
Odense
Hillerød
Varde
Varde
Brøndby (KBHV)
Vejen
Ballerup
Herning (Nordisk vinder)

Udløbet
Udløbet
02.12.07
12.01.08
29.03.08
27.04.08
26.04.08
24.05.08
12.07.08
16.08.08
04.10.08

DKK
RRK
RRK
DKK
DKK
RRK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

Monique v. Brempt, BE
Petra Stracke, DE (obs dommerændring)
Leif Lehmann, DK
M. Poggesi Arnetoli, IT
Wilfried Peper, DE
Lynne Harwood, Aus
Glenda Cook, Aus
Birgitte Thilemann, DK
Wera Hübenthal, SE
Hans van den Berg, NL
H. Assenm.-Feyel, D
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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
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-hunden:

Foto fra RR-dagen 2007
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