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DOMMER

ANM.FRIST

23.03.08

Næstved (DKK kreds 10) DKK (Nat.)

Pam Carpenter, AUS

Udløbet

01.05.08

Stepping

FDA

Erling Kjær Pedersen, DK

25.03.08

04.05.08

Hillerød (kval. Cruft)

DKK (Int.)

Wilfried Peper, DE

29.03.08

31.05.08

Varde

RRK

Lynne Harwood, AUS

27.04.08

01.06.08

Varde

DKK (Nat.)

Glenda Cook, AUS

26.04.08

28.06.08

Brøndby (KBHV)

DKK (Int.)

Birgitte Thilemann, DK

24.05.08

13.07.08

Rønne (DKK kreds 8)

DKK (Nat.)

Karl-Erik Johansson, SE

07.06.08

17.08.08

Vejen

DKK (Int.)

Wera Hübenthal, SE

12.07.08

23.08.08

St. Merløse (RR-Dag)

RRK

21.07.08

24.08.08

St. Merløse

RRK

21.07.08

21.09.08

Ballerup

DKK (Int.)

Hans van den Berg, NL

16.08.08

09.11.08

Herning (Nordisk V)

DKK (Int.)

H. Assenm.-Feyel, DE

04.10.08

07.12.08

St. Merløse (Juleudst.)

RRK

Birte Scheel, DK

09.11.08

ANMELDELSE OG BETALING
Der kan anmeldes online via klubbens hjemmeside eller ved fremsendelse af anmeldelsesblanket til: Poul Jensen, Vindebyørevej 5, Tåsinge, 5700 Svendborg
Anmeldelsesblanketten kan downloades på www.ridgebackklub.dk eller rekvireres hos
Poul på tlf. 6222 6233.
Betaling foretages til Danske Bank
Reg. nr.:
1551
Kontonr.:
7360444
IBAN:
DK27 3000 0007 3604 44
SWIFT-BIC: DABADKKK
HUSK at anføre udstillingsdato, klasse og hundens navn
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BESTYRELSENS BERETNING 2007
På årets Generalforsamling blev Erik, Camilla og Nada genvalgt uden modkandidater.
Der var som vanligt ikke mange der havde
fundet vej til GF - er det fordi bestyrelsen
klarer det så godt, at vi slet ikke behøver
input fra medlemmerne?
Et par medlemmer kom helt fra Sverige og
et par nye RR ejere syntes også det var vigtigt at møde op, og de nye ejere gav RRK en
meget vigtig tilbage melding: ”Vi har købt via
klubbens hvalpeliste, fordi vi tror på at det
borger for kvaliteten”. TAK for det. Men at
der var så få af de mange kennelejere, som
står opført på klubbens hjemmeside, der
syntes det var vigtigt at deltage kan jo undre.
Der var i blad 1/07 indsendt et forslag til
behandling på GF. Dette omhandlende en
ændring i ordlyden omkring klubbens etiske
regler vedrørende alder når HD foto tages.
Dette forslag blev nedstemt på GF, men et
andet og mere restriktivt forslag (HD fotografering kun efter 18 måneder) blev foreslået, og vedtaget af de tilstedeværende på
GF. Ændringen var af større omfang end det
originale forslag og bestyrelsen syntes at en
så stor ændring skulle have været annonceret i blad 1/07 som forslag til GF. Derfor
blev ændringen sendt til urafstemning og
senere forkastet af medlemmerne.
Kort tid efter GF besluttede Camilla at tage
en pause fra bestyrelsesarbejdet, da det pt.
ikke var forenelig med arbejde og børnefamilie. Tak skal lyde til Camilla for hendes
arbejde. Håber der på et senere tidspunkt
bliver tid til klubarbejde igen. Dorte Qvist
indtrådte på Camillas post som Næstformand, da hun var valgt som 1. suppleant.
Dorte har tidligere været meget aktiv i
beagleklubbens bestyrelse, så det er en
erfaren dame i bestyrelsesarbejde vi har
fået ombord – dejligt!
Udstillingsudvalget har afholdt 4 udstillinger
i alt. Dette én færre end i 2006, men med et
stigende antal udstillere. I alt 211 hunde
udstillede i 2007 med et snit på 53 hunde
pr. udstilling mod 48 i 2006. Vores udstillinger havde en god blanding af forskellige
dommere: én fra DK, én fra England, én fra
Sydafrika og én fra Tyskland.
Vores Ridgeback-dag fejrede klubbens 25
års jubilæum. De dejlige rammer var stillet
til klubbens rådighed i Vojens af Lykke &
Lorenz Linnet, på deres hyggelige hesteejendom. I alt stillede 87 hunde i ringen, vejret
var med os, sådan da i hvert fald, og der
blev serveret en velsmagende frokost og
jubilæumsmiddag af vores faste ”kokkemænd” med Henrik Lauridsen i spidsen. Flot
jubilæumskatalog havde Ane Marie Vilhelm-
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sen sørget for, der udover udstillingen rummede indlæg fra bl.a. klubbens formænd/
kvinder gennem tiderne, en gennemgang af
hundene der har betydet noget for den Danske avl, samt annoncer fra opdrættere.
Mange gode sponsorgaver blev hundene og
deres ejere præmieret med. Klubben havde
i anledningen af jubilæet fået lavet nogle
flotte ”frosted cups” som mindegave til alle
deltagerne. SUPER arrangement af de frivillige som fik denne dag smukt afviklet.
I 2007 har der været et par ting som har
optaget Avls- og Sundhedsudvalget. Den
længe ventede svenske artikel*
(Hillbertz,Nicolette H.C.Salmon Magnus
Isaksson Elinor K.Karlsson Eva Hellmen
Gerli Rosengren Pielbe. (2007). Duplication
of FGF3, FGF4, FGF19 and ORAOV1 causes
hair ridge and predisposition to dermoid
sinus in ridgeback dogs. Nature Genetics,
39(11), 1318-1320. om arvelighed af Dermoid sinus udkom, men den opfyldte desværre ikke forventningerne. Da klubben for
adskillige år siden støttede Nicolette Hillbertz arbejde ved at donere et ikke ubetydeligt beløb til indsamling af blodprøver fra
danske hunde og danske hunde ejere brugte tid og penge på at få blodprøverne taget
hos udvalgte dyrlæger, håbede vi alle meget
at vi støttede et forskningsprojekt, som ville
kunne afdække genet for Dermoid sinus.
Dette er desværre endnu ikke sket, den ny
udkomne artikel baserer sig på kun 42
Ridgebacks (heraf 10 ridgeløse), 12 Thai
Ridgebacks og 37 hunde af anden race som
selvfølgeligt ikke har Sinus. Så klubbens
sundhedsudvalg undrer sig noget over, om
alle vores blodprøver og udfyldte spørgeskemaer bliver brugt.
Artiklen konkluderer at Dermoid Sinus og
ridge hører sammen, hvilket jo allerede er
kendt. Ridgede hunde, Thai Ridgeback og
Rhodesian Ridgeback er prædisponerede
for DS om end sygdommen også er set i
andre racer. Artiklen konkluderer også at
hunde der er homozygote for ridge (dvs. at
de bærer ridge genet på begge alleler) er i
højere grad disponeret end de hunde, der
kun bærer ridgegenet på den ene allel
(heterozygote).
Så langt så godt, men artiklens forfatter
konkluderer også at for at udrydde DS i
racen bør man parre ridgede hunde til ridgeløse, da hvalpene dermed vil blive enten
heterozygote for ridge og dermed have en
ridge eller homozygote for ridgeløs og dermed være ridgeløse og helt sikre på ikke at
have sinus.
Dette kan sundhedsudvalget af gode grunde
ikke være enige i, ikke blot fordi det vil ud-

rydde RIDGEbacken som sådan, men også
fordi vi mener det rent ud sagt er noget
vrøvl: vi kender til blandingshunde (hvor den
ene forældre jo har været ridgeløs) med
indtil flere Sinus, og der er ligeså ofte sinus i
kuld med ridgeløse (hvilket betyder at begge
forældre kun har båret genet for ridge på
den ene allel, altså været heterozygote) som
i fuldt ridgede kuld. Det giver heller ikke
noget svar på hvorfor nogen heterozygote
hanner (dette vides, da de har givet ridgeløse) giver adskillige DS hvalpe, mens andre
homozygote hanner (har aldrig givet ridgeløse) aldrig har givet DS.
Men at anbefalingen måske ikke er så alvorligt ment, kan ses af forfatterens eget avls
arbejde, den dejlige danske hanhund hun
bruger er helt sikkert ridged og det er hendes egen tæve også.
Herudover er vi begyndt at diskutere det
hensigtsmæssige i at tillade avl på AA1. 1
på albuerne er ifølge DKK’s terminology
”dysplastiks” og svarer til C på hofterne.
Vores Etiske Regler siger for nuværende:
”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)”
Da denne regel blev vedtaget for ca. 5 år
siden havde flere af vores avlstæver 1 på
albuerne og sundhedsudvalget ønskede
ikke at ”lukke” for en værdifuld del af vores
genpulje. Dette har heldigvis ændret sig og
det vi skal tilbage til 2006 for finde en avlstæve med dysplastiske albuer.
Derfor har vi taget problematikken op igen,
antallet af hunde med dysplastiske albuer
synes at være jævnt, ca 1 om året i de seneste år, men desværre er ikke mange hvalpe
fra de dysplastiske tæver blevet fotograferet, så vi har svært ved at se den direkte
arvelighed.
Men at den er der er utvivlsomt. DKK skriver
i en artikel fra 2003: "På både HD og AA
området kan konstateres en positiv udvikling mod flere hunde uden anmærkninger.
At udviklingen ser ud til at gå stærkest på AA
området, hænger godt sammen med at
arveligheden for AA er større end for HD".
Desuden er det tydeligt i RRK’s statistik at
visse linjer er langt mere plaget af problemet end andre.
En rundspørge hos de andre Ridgeback
klubber med tilsvarende regler på HD siden,
afslører en tendens mod at forbyde avl på
AA1: DZRR (Tyskland), Sverige, USA, Østrig,

Tjekkiet tillader det ikke, mens Norge har
samme regler som os og tillader at den ene
af forældrene har AA1. Den anden Tyske
klub ELSA overvejer i øjeblikket et forbud
også.
Ved HD fotografering findes betegnelsen B –
overgang – for de ikke helt ”perfekte” men
ikke dysplastiske hofter, ved AA fotograferingen findes ikke en sådan betegnelse, albuer
er enten dysplastiske eller ikke. Udvalget
ønsker at undersøge lidt nærmere hvor
grænsen mellem fri og AD går før vi tager
nogen beslutninger og ser meget frem til
også at få input fra medlemmerne om dette
emne.
Samme antal hunde som i 2006 blev hofte
og albue fotograferet i 2007, nemlig 20 stk.
Resultaterne således ud:
HD A: 10. HD B: 6. HD C: 4
AD: 0: 18. --------- AD 1: 2
Resultatet på hofterne med 4 som har C
status er foruroligende. Specielt taget i betragtning at de ikke er beslægtede. Udvalget
har netop sendt et brev til DKK’s sundhedsudvalg for at finde en evt. årsag. Vi ved at i
et af tilfældene er det Norberg vinklen som
er nogle grader dårligere end hvad DKK
ønsker (hunden er vurderet til status A i et
andet land). Spørgsmålet til DKK er om de
har strammet bedømmelserne, eller hvad
årsagen ellers kan være.
Udvalget fik også afholdt et par Unghundementalbeskrivelser (UHM), øst og vest for
Storebælt. I alt 16 ridgebacks blev beskrevet ved de af RRK’s afholdte arrangementer.
Derudover er 3 ridgebacks beskrevet ved
andre klubbers arrangementer. Alle der
deltog på nær én fuldførte. Den hund der
ikke fuldførte og hvor beskrivelsen blev
afbrudt. havde problemer ved 2. skud hvor
hunden forlod banen. En enkelt hund blev
beskrevet igen, da den ved en tidligere beskrivelsen var blevet afbrudt af testlederen.
DKK tillader hunde at blive beskrevet igen,
MEN det er det første resultat der tæller og
som bliver registreret hos DKK.
Kuldmæssigt et mindre år, med 5 kuld og i
alt 41 hvalpe. Derudover 8 importer, hvor
halvdelen er fra Sverige, én fra USA, én fra
Frankrig og én fra Tyskland.
Aktivitetsudvalget har levet en noget hensygnende tilværelse i det forgangne år –
ikke at der ikke har været aktiviteter rundt
omkring i det ganske land, blot ikke i udvalgets regi. Specielt Lure Coursing er ved at
finde rigtig godt indpas både på Sjælland og
i Jylland. Der afholdes regelmæssige løb på
begge sider af bæltet. I det vestdanske forsøger vi at brede os over det meste af Jylland, aht. afstandene.

Jyderne er måske lidt mere privilegerede,
mht. egnede områder til løb, men gode
kræfter på Sjælland har nu fået rådighed
over 2 arealer i Vallensbæk området, hvor
der dels er mulighed for Lure Coursing, men
også andre aktiviteter. På Sjælland kører
det dog stadigvæk i privat regi takket være
Benny Fischer som har indkøbt en LC maskine fra USA. Klubbens maskine mangler
fortsat at blive repareret.
Region Sjælland prøver stadigvæk med
Sonja som primus motor at få gåture afviklet, men interessen er pt. ikke så stor.
Vi har netop fået afslag på, at få en permanent mulighed for at Rhodesian Ridgebacken kan få en permanent dispensation til at
få løbs licens.
Det er helt klart, at det også i dette udvalg,
er en meget lille skare, der ”driver” værket,
men er der så bare nogle af medlemmerne
der støtter op omkring arrangementerne så
går det nu nok.
Sjællandsiden fik stablet et schweisskursus
på benende. Det blev afholdt en weekend i
starten af juni, med 11deltagere. Vi havde
fået schweisshundefører Anne Egede til at
afholde kurset og selv fundet frem til en
tidligere RR ejer på Juellinge Gods ved Karise, som gerne ville lægge areal til. Anne
sørgede for at vi kunne købe blod, flasker,
løb (rådyrben) og seler, så vi kunne gå hjem
og fortsætte træningen. Stedet var super
smukt. Dog var vejret for varmt hvilket både
hunde og mennesker led under. Håber vi
kan afholde et nyt arrangement i nærmeste
fremtid.
Vores samarbejde med FDA kører på vågeblus. Erik Kristensen, som er RR-klubbens
repræsentant i FDA’s bestyrelse har gentagne gange forsøgt at slå organisationen i
gang, men desværre uden held.
RRK afventer til efter udstillingen i Stepping, og tager så stilling til evt. videre
medlemskab.
For Blad og PR udvalget har det igen i denne
beretningsperiode været bladet der har fyldt
utrolig meget. Det har til næsten hvert eneste nummer været en kamp at få materiale,
så vi har kunnet lave et godt og spændende
blad. Lena Carlson har igen i år været en
uvurderlig hjælp i forbindelse med opsætningen, hvilket der skal lyde en kæmpe tak
for.
Med start her ved blad 1, har vi valgt at lade
næstformand Dorte Qvist stå for opsætningen, i det vi så får et tættere samarbejde i
bestyrelsen om bladet, og Dorte har lyst til
at prøve kræfter med denne opgave – det
skal absolut ikke opfattes som utilfredshed
med Lenas hidtidige arbejde, men et forsøg
på at knyttet bestyrelsen og bladet tættere
til hinanden.

Ellers har året budt på en ny pjece ””Råd og
vejledning til nye opdrættere” der er ment
som en ”appetitvækker” for dem der går og
tænker på at blive opdrætter.
Klubbens økonomi ser fin ud. Årets overskud blev på kr. 28.356,20. Balancen var
på kr. 83.347,95 mod kr. 44.704,50 i
2006.
Kassebeholdningen var på ca. det halve af
2006, hvorimod bankbeholdningen var fordoblet til
kr. 59.425,45 og beholdningen af RR-varer
ligeledes fordoblet til kr. 21.857,50.
Dertil skal lægges at der var skyldige omkostninger på kr. 14.639,50 samt forudbetalte
udstillingsgebyrer på kr. 9.335,25.
Årsagen til den stærkt forøgede beholdning
i RR-varer er at div. nyindkøb (Logo-etiketter,
Jubilæumskrus etc.) er taget ind i regnskabet til salgsværdi. Dette der også medvirkende til det store overskud sammen med
overskuddet på årets udstillinger og et forøget salg af RR-varer. Endvidere har vor
sponsoraftale med OK-Benzin givet et nettobidrag på kr. 2.132,08 og det afholdte
sweisskursus et overskud på kr. 2.007,25.
Klubben har fået en ny aftale med OKBenzin i hus, så vi opfordrer fortsat vores
medemmer til at kontakte klubbens kasserer Poul Jensen for en ansøgning til OK. Det
er gode penge i klubkassen hver gang vi
tanker.
Alt i alt et særdeles tilfredsstillende resultat.
Klubben har desuden indledt et samarbejde
med ”The Fine Food Group” så vi i boden
kan sælge vine fra den sydafrikanske vingård ”Ridgeback”. Der er tale om en meget
eksklusiv vin, der ikke sælges i almindelig
detail handel.
Medlemsskaren bestod 31.12.07 af 174
danske og 15 udenlandske medlemmer
= i alt 189 medlemmer. Det skal her til siges
at klubben bruger mange resurser og frimærker på at rykke medlemmerne for kontingent. Det kan I ikke være bekendt!.
Vi vil gerne takke alle vores aktive medlemmer som møder til klubbens arrangementer
og som hjælper med til at afvikle de forskellige ting. Uden jeres hjælp og støtte ville det
ikke være muligt.
Tillykke til alle de hunde som har klaret sig
godt i udstillingsringen, både i ind- og udland, samt
de hunde som har deltaget i forskellige aktiviteter så som rally-lydighed, spor, agility
osv.
Vi håber at mødes på Generalforsamlingen
d. 26. april 2008 i Roskilde.
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KANDIDATER TIL BESTYRELSEN

Poul H. Jensen
Kasserer m.m. stiller sig til rådighed for
genvalg.
I det meste af min hidtidige periode som
medlem af klubbens bestyrelse har jeg
som kasserer forvaltet klubbens indtægter og udgifter. Et arbejde der bl.a. indebærer bogføring af alle ind- og udbetalinger, kontrol af indbetalinger af udstillingsgebyrer i forbindelse med klubbens udstillinger og øvrige arrangementer, kontrol af
kontingentindbetalingerne og aflæggelse
af årsregnskabet.
I den sammenhæng har jeg ligeledes
stået for medlemsregistreringerne og
opkrævning af kontingent. I det seneste
årstid har jeg desuden stået for alle tilmeldinger, udsendelser af PM og indberetning af resultater til DKK fra vore egne
udstillinger. Samtidig har jeg i flere år
stået for pointregnskabet til Årets Titler
samt for udfærdigelse af diplomer og
gravering af vandrepokaler.
Endvidere har jeg 4 gange om året sørget
for adressering, afsenderstempling og
frankering af kuverter til klubbladet
”Ridgebacken” til klubbens ca. 200 medlemmer.
Det er et stort arbejde at sidde som aktivt
medlem af en frivillig bestyrelse, men det

er et arbejde jeg gerne vil fortsætte med,
fordi jeg holder af vores dejlige race og
fordi jeg føler at jeg har gjort og fortsat vil
kunne gøre en forskel.
Derfor beder jeg om din stemme til et
fortsat mandat til en plads i bestyrelsen
for Rhodesian Ridgeback Klubben.
Med venlig hilsen
Poul H. Jensen

Helle Lauridsen
Ridgebacks har været i mit liv siden
1992, og gennem tiden har racen betydet
mere og mere for mig. Derfor har jeg i de
sidste ti år valgt at lægge mine "frivillige"
kræfter i RRK's bestyrelse, her har jeg
især koncentreret mig om avls og sundhedsarbejdet; hvor etiske regler, unghunde-mental-prøver, samarbejde med udenlandske klubber om at DNA-kortlægge
racen og meget andet, som på lang sigt
betyder både fysisk og mentalt sunde
Ridgebacks. Jeg har også gennem mange
år været klubbens webredaktør og gennem ridgebackklub.dk forhåbentligt hjulpet, ikke blot med at udbrede kendskabet
til vores dejlige race og dens baggrund,

men også holdt klubbens medlemmer
ajour med de nyeste resultater indenfor
sundhed og udstilling.
Jeg er ejer/ejet af fire dejlige Ridgebacks:
To gråmulede pensionister, Puuma og
Yankee, som dog stadig kan løbe plastic"haren" op til Lurecoursing, og et par unge umulige tæver DD og Sammy. Herudover er jeg medejer af to unge hanhunde
Zazu og Mandie.
Apropos DNA-prøver i samarbejde med
udenlandske klubber: Den amerikanske
ridgeback klub har iværksat projektet
"DNA at home", hvor den enkelte opdrætter, ved hjælp af en lille børste, tager spytprøver af hvalpene før de rejser hjemmefra. Prøverne gemmes i en skuffe hos
opdrætteren til det tilfælde, hvor det kunne være interessant af kende kuldets
DNA sammensætning, herefter sendes de
til den relevante forskningsinstitution for
videre test. Læs mere under Sundhed på
klubbens hjemmeside. Hvis nogen af
årets opdrættere kunne tænke sig at
deltage, kan de blot give mig besked og
jeg sender børster og videre instruktion.
Det er helt gratis.
Kærlig hilsen
Helle Lauridsen

Alt i håndlavede læder artikler til hunde – kommer på de fleste af vores klubudstillinger

www.lindavandrunen.nl
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008
Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde
Lørdag den 26. april kl. 13.00

Dagsorden
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse
om ansvarsfrihed (de charge)
Fastsættelse af kontingent
Rapport fra udvalgene
Behandling af indkomne forslag
Offentliggørelse af valg til bestyrelsen
Valg af hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Kandidater til RRK-bestyrelse:
Helle Lauridsen og Poul H. Jensen er genvalgt uden modkandidater.
Kandidaternes præsentation kan læses på side 14

HUNDENS ANATOMI
Foredrag af Anette Roed Olesen
Klubben modtog et spændende kursus i jubilæumsgave fra Anette Roed Olesen. Vi fik lov til at vælge imellem 3 forskellige, og
valget faldt på ”Hundens anatomi” som foredrag.
Foredraget holdes på Kildegården i Roskilde, lørdag den 26.
april kl. 10.00, altså umiddelbart inden generalforsamlingen
Klubben inviterer alle interesserede til morgenbrød kl. 09.30.
Anette er Cand. Mag. Pd.D. med speciale i hunden, herunder
hundens oprindelse, DNA, genetik, anatomi og adfærd, og har
siden 1990 forsket i hunden ”civilt”. Hun har undervist og holdt
en del kurser i forskellige hundeklubber i både ind og udland.
Siden 1990 har Anette og hendes mand haft 9 Ridgebacks.
Tilmelding skal ske senest den 20. april til:
Dorte Qvist

20 25 01 86

e-mail: dorte@7holme.dk
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RHODESIAN RIDGEBACK KENNEL

M’GONGO
www.mgongo.dk

Photo by courtesy of Rikke Rasmussen

KLUMMEN
Af Erik Kristensen - Bladansvarlig

Kære medlemmer!
I sidder nu og læser i endnu et Ridgeback
blad – vi håber, at I kan se forskellen i
forhold til tidligere blade.
Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde, at vi som et forsøg, vil lave bladet i farver – uagtet at det koster lidt ekstra.

ne. Det behøves absolut ikke at være en
eller anden større akademisk udredning
om hin eller hist – en lille solstråle historie
fra hverdagen, krydret med billeder er
altid velkommen.
Har du gjort nogle erfaringer, som vi andre
kan drage nytte af? Så send et indlæg til
bladet og vær med til at gøre det endnu
mere vedkommende.

Vores filosofi er, at jo mere indbydende
bladet er, jo større chance er der for at
vores medlemmer vil tegne en ekstra annonce – og dermed vil vi kunne holde
bladet inden for de givne økonomiske
rammer.

Har du ikke historien, så har du garanteret
billeder af din hund – find nogle af dem
frem, send dem til Dorte eller mig,
og lad os andre se dem her i bladet.

Hvem kan tegne annonce – det kan DU!!!
Vi synes, det er en oplagt mulighed for at
lave lidt reklame for dig og dine dejlige
hunde. Der er selvfølgelig også mulighed
for, at tegne kommercielle annoncer –
dvs. firma annoncer.

Jeg vil her på falderebet gerne
rette en kæmpe tak til Lena Carlsson, der utrættelig gennem de
sidste år har sat bladet op og fået
det trykt.

Farver alene gør det jo ikke – der skal
også være indhold i bladet – og det er her,
at du som medlem skal trække i arbejdstøjet. Vi MANGLER i den grad stof til blade-

ved at holde bladproduktionen inden for
bestyrelsen. Vi ved ikke om det virker,
men vi håber – ellers har Lena givet tilsagn om, at hun vil hjælpe igen – tusinde
tak for det.
HUSK NU – Hvis vi ingen ekstra annoncer
og ingen artikler får – så må vi gå tilbage
til vores sort/hvide layout. Det er da lidt
for kedeligt, når man nu har set det hele i
farver – eller hva??

Stor tak til Lena

Bestyrelsen har besluttet at forsøge en ”ny” besætning, med Dorte
Qvist som layouter/opsætter, idet
vi håber, at kunne vinde lidt tid,

REGIONSARRANGEMENTER
JYLLAND (VEST)

SJÆLLAND (ØST)

Regionskontakt: Helle Lauridsen
Tlf.: 86 24 40 69
E-mail: helle@kibutata.dk

Regionskontakt: Sonja Olsen
Tlf.: 43 62 60 52
E-mail: sonja.olsen@
codanmarineservices.com

Lure Coursing:
Der er p.t. ingen planlagte arrangementer.
Tilmeld dig løbsinfo på e-mail eller
tjek klubbens hjemmeside
Kontaktperson: Jette Fuglsang
E-mail: pip-pip@post.tele.dk

Lure Coursing (ikke RR-regi):
Der er p.t. ingen planlagte arrangementer. Følg med på hjemmesiden
www.lurecoursing.dk, hvor der i løbet
af marts vil være en opdateret løbskalender.
Kontaktperson: Benny Fischer
E-mail: neo@ikunga-akua-neo.dk
Mobil: 2217 4474

”Bliv nu færdig, så jeg kan komme ud og ræse!”

Du kan læse meget mere om klubbens aktiviteter på vores hjemmeside

www.ridgebackklub.dk
Husk at tjekke under ”Sidste nyt” - her indkaldes løbende til gåture,
foredrag, ringtræning og meget meget mere.

Der er mulighed for at løbe væddeløb
på Kallerupbanen ved Hedehusene.
Hold øje med www.kvf-dogracing.dk
Info om Lure Coursing i Mynde Klubbens regi kan fås ved kontakt til Karen Jansz på telefon 5780 3621 eller
på www.myndeklubben.dk
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
18. februar 2008 kl. 16:00 hos Dorte i Viby Sj.
Tilstede:
Poul, Erik, Nada, Dorte og Helle (ref.)

Kassereren har atter i år i begyndelsen af februar udsendt
rykkere til medlemmerne for ikke betalt kontingent. Der er
udsendt 90 e-mails og 48 breve, hvilket er et stort arbejde
for kassereren.

Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af sidste referat
OK
2. Indkommende post
Fra DKK:
- Raceparade i Tivoli Friheden 24/5 – tilmelding på DKKs
hjemmeside senest 8/3
- Anmeldelsesfrister for Verdensudstillingen i 2010
Der er stor forskel på priserne.
Første anmeldelses frist 01-02-2010: Kr 530,- herefter op
til 910,- pr. hund.
- Udstillingsprogram for 2009 ligger på DKKs hjemmeside.
Fristen for anmeldelses af certifikatudstillinger er nu 5 mdr.
- HD foto oktober, november. Hofter 2 B, 3 C og 5 0 på albuerne
- Formandsmøde 15/3 hos DKK, Nada deltager
- Svend Løvenkjær og Kresten Scheel er blevet all-round
dommere
Brev fra ny RR ejer:
Det er lidt svært at komme ind på folk f.eks. på udstillingerne, hvad kan jeg gøre?
Svar (forkortet): Hvis du gerne vil mødes med folk, så bliv på
udstillingerne til sidst, når folk ikke mere er stressede, så er
der som regel tid – især på RRK udstillingerne. Men der er
også f.eks. lurecoursing og gåture osv, hvor tidsplanen kan
ses på hjemmesiden.
Brev fra Lene Tornkjær:
Forslag om, at der kan udnævnes årets agility, årets rally-o
og årets sporhunde.
Bestyrelsen synes, det er en god ide og foreslår, at der laves
annonce i blad 1, og at der indkaldes sponsorer til pokaler.
Mail fra to tæveejere med hunde fra hhv Holland og Tyskland, som gerne vil parre deres tæver:
Nada har givet de svar, som også står i vores brochure ”Råd
og vejledning til nye opdrættere”.
Tak til medlem for forslag om areal til RR-dag:
Vi kan desværre ikke være indendørs, men ellers ville det
have været fint.
Brev fra medlem vedrørende løbslicens og brugsCH:
Svar vedr. løbslicens fra DKK (efter gentagne rykkere): ”Jeg
kan oplyse om, at det kun er FCI gruppe 10 hunde, som har
adgang til disse prøver (og altså kan få licens). Desuden kan
nogle racer fra gruppe 5 deltage, men ikke få CACIL. Det
betyder for jeres race, at I ikke kan deltage på internationale
prøver. I kan naturligvis i klubben selv lave et regelsæt for
lure coursing, men det vil så udelukkende blive i klubregi.”
**** ERIK FØLGER OP MHT TIL BRUGSCH******
3. Udgående post
Avls og sundhedsudvalget har sendt brev til opdrætter og
hanhundeejer vedr. gentaget parring som tidligere har givet
sinus.
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Til nye medlemmer bliver der løbende sendt ”velkommen i
klubben” breve.
4. GF
a. Kandidater til bestyrelsen
Der er ingen indkomne kandidater, så Helle og Poul
er genvalgt
b. Indkommende forslag
Der er ikke indkommet forslag
c. Foredrag i forbindelse med GF
Klubben er vært ved morgenmad fra kl. 9.30, foredrag
fra 10-13. GF starter kl. 13.
d. Hvem sørger for hvad
Dorte og Nada sørger for mad. Tilmelding er nødvendig bl.a. af hensyn til mad m.v.
Poul sørger for stemmesedler
5. RR-dag 2008
Dommer Orit Nevo (Israel) inviteres og der rettes henvendelse til den Sydafrikanske RR-klub for forslag om dommer.
Der er styr på ringsekretær og steward, hal er booket, alt
glider.
6.

Blad 1
Dorte og Erik har overtaget udgivelsen af bladet, klubben
siger tak til Lena for hendes arbejde i forbindelse med opsætning af bladet. Der er styr på køreplan for nye blade.
Vi mangler billeder!
Billeder kan sendes til Helle eller Erik pr. mail eller CD, hvorefter de bliver lagt ud på RRK’s Flickr

7. Regnskab
Ser meget fint ud, pænt overskud på f.eks. udstillinger.
Mentalbeskrivelserne har et lille minus, men prisen sættes
ikke op, da dette område prioriteres.
8. Report fra udvalg
a. Aktivitetsudvalg
Vi skal have set på sammensætningen af udvalget, da
der bl.a. mangler folk i øst Danmark
FDA (Fællesrepræsentationen af Drivende og Apporte
rende jagthunde): Der sker ikke rigtigt noget, flere aktivi
teter har været vedtaget, men de er ikke kommet i gang.
RRK afventer til efter udstilling i Stepping, og tager så
stilling til evt. videre medlemskab.
b. Udstillingsudvalg
Udstillinger i efteråret:
Da RR-dagen bliver en dobbeltudstilling, har vi besluttet

På et grundlag af 37 hunde konkluderer hun, at ridgebacks
der er homozygote for ridge har større incidens af DS, og at
der derfor i stedet bør avles på ridgeløse.
Avl og Sundhedsudvalget er ikke enige i denne konklusion.
Der ses ofte både ridgeløse og DS i samme kuld, hvilket
viser, at begge forældre er heterozygote for ridge.
DS findes også i blandings hvalpe, hvor den ene forældre jo
er ridgeløs.
Læs mere i beretningen fra Sundhedsudvalget

at sløjfe udstillingen i oktober. Den næste udstilling efter RRdagen, bliver så vores juleudstilling d. 7/12 i St. Merløse
med dommer Birthe Sheel.
VV2010:
Skal klubben lave en udstilling i forbindelse med verdensud
stillingen? Der kan komme over 200 hunde, kan vi klare
det?
Spørgsmålene tages op til GF under eventuelt.
c.

Avls- og Sundhedsudvalget
Brev til DKKs HD udvalg vedrørende voldsom stigning af HD i
racen:
Hvad er der sket? Er der ændret praksis for fotografering,
eller har vi et problem i racen?

d.

Erik, Dorte og Helle arbejder på en bog i stil med de andre
bøger fra forlaget Atelier om "Racehunde i Danmark"

Unghundementalbeskrivelse:
Nada og Dorte kigger på Sjælland, Helle og Klaus Lambæk
på Jylland.
Dommerseminar:
Nada har skrevet til Gunnar Nymann om hvordan det gøres?
Vi vil prøve at få materiale på Verdensudstillingen i Sverige
og på Verdenskongressen i Irland.

Blad og PR udvalg
Vi prøver en ny trykker, og ser om der er penge til at lave
hele bladet i farver.
Der skal gerne trækkes flere annoncer til bladet – også for
at give mere liv.

9.

Eventuelt

10. Næste BM
Torsdag den 22. maj kl. 14:30 hos Poul i Svendborg

Artikel af Nicolette Hillibertz in Nature Genetics vedrørende
Dermoid Sinus.

Slotshundene Embo og Uncas
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RIDGEBACK-DAGE 2008
Lørdag den 23. august – søndag den 24. august
Vi mødes i St. Merløse på Sjælland til et par dejlige hundedage
RR-dagen er klubbens store årlige festarrangement, og i år vil
vi forsøge os med en dobbeltudstilling - altså certifikatudstillinger både lørdag og søndag. Allerede nu kan vi røbe, at den
ene dommer bliver Orit Nevo fra Israel.
Tilmelding via www.ridgebackklub.dk
Lørdag aften er der festmiddag med uddeling af årets diplomer
og pokaler til de vindende hunde indenfor lydighed, udstilling,
spor og agility. Bagefter fortsætter vi det hyggelige samvær
med masser af hundesnak, kaffe, rødvin og lidt god musik.
”… OG HVA’ MED MADEN?” SPURGTE DANSKEN
Medbring selv bord, stole eller tæpper, for begge dage serveres frokosten på græsområdet udenfor festsalen. Der vil blive
mulighed for at bestille 3 slags smørrebrød og sportsboller
med forskelligt pålæg, eller blot at købe mad fra cafeteriets
menu.
Festmiddagen lørdag aften vil bestå af buffet med 3 slags

kød, forskellige kartofler og salatbar, efterfulgt af kaffe.
Fadøl, vin, øl eller sodavand kan selvfølgelig købes.
”HVOR SKA’ VI SOVE I NAT?”
Telt eller campingvogn kan stilles op på stedet, og der vil
være mulighed for at benytte badefaciliteterne i hallen.
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 9300 - Fax +45 5767 0207
E– mail: ringsted@scandic-hotels.com
I løbet af foråret kan du finde flere oplysninger på klubbens
hjemmeside www.ridgebackklub.dk, og i blad 2, som udkommer i midten af juni, vil du finde tilmeldingsblanketten.
På gensyn i august

Rhodesian Ridgeback Klubben

Dommerkommentarer
Af Leif Lehmann, dommer på eksteriørudstillingen i Tilst
den 13. januar

Først vil jeg takke Rhodesian Ridgeback klubben for at invitere mig til at dømme på deres første Udstilling efter de nye
regler her i 2008, og da jeg så fik at vide, at der var tilmeldt
38 hunde, blev jeg rigtig glad.
Jeg startede med Babyklassen, hvor der var tilmeldt 2 hanner, bedst af dem blev Ökensandens Poma Von Yesekani,
en godt bygget han med god ridge og Crowns, kun knap 5
mdr. gammel.
Hvalpeklassen bestod af 4 hanner og 4 tæver, her fik 4 af
dem SL, og de sidste 4 fik Lovende, her var det den 7 mdr.
gamle Hazinas 4th Ajabu, som blev bedste hvalp, en for alderen meget velgående, gode farve og ridge og Crowns.
Championhanner: Her var der 2 tilmeldt. Begge fik Excellent
og vinderen blev den godt 9 år gamle Kinyemi Anzi
A’Bhubesi, en velbygget og maskulin han med et prima gemyt, gode vinkler og benstammer, prima ridge og Crowns,
det eneste er, at han kunne være lidt mere parallelt i bevægelserne bag, han vandt senere hanklassen og blev BIM.
Juniorklassen: 3 tilmeldte. En fik Excellent og en Very Good
og en mødte ikke op, vinder blev Exellence Abadu på 16
mdr. også en velbygget han med mange gode detaljer.
Mellemklassen: 1 tilmeldt, også han fik Exellent, det var den
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2½ årige Tusani Cool Bakari, ligeledes en velbygget han
med gode bevægelser.
Åben klasse hanner: Her var der 5 tilmeldt. 2 fik Excellent
og 2 Very Good og 1 var ikke mødt op. Her vandt den 2½ år
han Ikunga Akua Neo, en velbygget og harmonisk han med
gode bevægelser, prima ridge og Crowns, med et for racen
Ok temperament. Han fik også Cert’et.
Championtæver: Her var der tilmeldt 5 hunde. Heraf fik 3
Excellent og 2 Very Good, vinderen blev Hazina’s 2nd Izibu,
en knap 6 år gammel tæve med et skønt hoved med tydelige kønspræg, god krop tydelig ridge og Crowns og gode
bevægelser.
Juniorklassen: 3 tilmeldte. 1 fik Very Good, en mødte op og
1 fik Excellent, Enya-Akili Fontanesia en 16 mdr. ung tæve
med et rigtigt godt hoved, gode bevægelser god pels, ridge
og Crowns. Der var kun 1 i mellemklassen, og den fik Excellent, også en dejlig tæve med mange gode racetypiske
detaljer, den var 22 mdr.
Åben klasse tæver: Her var der tilmeldt 9. 4 fik Excellent,
3 fik Very Good og en enkelt fik Good. Her vandt den 2 år
gamle M’Gongo Surú Basobi. En særdeles velbygget tæve
med et godt kønspræg gode faste bevægelser prima ridge
og Crowns, hun fik også tæve-cert’et, og blev senere Bedst
i Racen, en rigtig lækker hund.

Der var også en avlsklasse bestående af 4 meget typelige og
kønsprægede hunde, gode bevægelser og temperament. Den
gav jeg ærespræmie.
Det var dejligt at være sammen med så mange dejlige hunde,
når jeg tænker tilbage på for 10 år side, hvor jeg også dømte
racen, er typen blevet mere fast og ikke mindst er temperamentet blevet meget bedre.
Til sidst vil jeg først takke min dygtige ringsekretær Kirsten
Petersen, som det altid er en fornøjelse at arbejde sammen
med. Og så en stor tak til alle de fremmødte udstillere, som
var med til at gøre dagen til en god dag, og husk lige meget,
hvad jeg gav hunden af præmieringer, så har I den bedste
hund med hjem igen.
Håber at vi ses en anden gang.

Udstillingen i Tilst.
Leif Lehmann med sin BIRhund M’Gongo Surú Basobi

Lille Per! Den her stil du har afleveret om din hund...
- Ja, hvad med den?
- Den er jo magen til den stil du
afleverede sidste år.
- Ja, men det er jo også samme
hund.

Dommer CV
Lynne Harwood - dommer på RRK’s udstilling i Varde den 31. maj (se side 2)
In 1973, Lynne Harwood purchased her first show dog, an
Afghan Hound. She owned and bred several champions before deciding to look for a breed with less grooming and in
1977 she acquired her first Dobermann and over the last 35
years Lynne has bred more than 75 champions, 6 grand
champions, 10 obedience champions and many multi Best in
Show winners. She has imported 3 Dobermanns into Australia, Aquarius Relgar V Cabochon (imp USA), Am Ch BJF the
Comedy of Errors (imp USA) and more recently from Canada
via New Zealand Aust & NZ Champion Sharinways Shadolans Cowboy.

President of the Hound Club of Victoria, Secretary of the
South Eastern Kennel Club in Melbourne and a member of
the Dobermann Club of Victoria of which she spent 2 years as
Club Secretary, Lynne is very pro active in the dog world in
Australia.

In 1982 she was granted her first judging licence, Hounds and
over the next 17 years attained her all breeds judging licence.
Lynne has judged over 40 all breeds shows in the USA as
well as 2 Dobermann and 1 Samoyed Specialty there. She
has also judged in Canada, France, South Africa, New Zealand, Thailand, Malaysia, Hong Kong, China and the Philippines. Lynne is involved in the Trainee Judges scheme in
Melbourne having spent the past 2 years as co ordinator for
the Hound group and before that 3 years as co ordinator for
the Utility Group. Lynne is an accredited tester for the ANKC
judges training scheme.
With her partner John Cassar she also owns and shows Rhodesian Ridgebacks. Her Grand Champion Kinshasa Special K
was #1 RR 2006/7 in Australia. They share their home with 8
Dobermanns, 4 Rhodesian Ridgebacks, a Siamese cat and
two horses. Lynne bred, owns and handles the Australian #1
Dobermann 2006/7 and #10 all breeds Grand Champion
Cabochon Ecky Thump.

Lynne Harwood
Cabochon Dobermanns and Kinshasa Rhodesian Ridgebacks
PO Box 1477, Pearcedale 3912, Australia
E-mail: cabochon@netspace.net.au
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Fællesrepræsentationen for Drivende og Apporterende Jagthunde
afholder certifikatudstilling
Torsdag den 1. maj 2008
Trekløverhallen, Stepping v/Christiansfeld
Dommere:
Tinna Grubbe, Danmark:
Knud Markussen, Danmark:
Gitte Finnich Pedersen, Danmark:
John Finnich Pedersen, Danmark:
Erling Kjær Pedersen, Danmark:
Kim Bay, Danmark:

Alle terrierracer undtaget Tysk Jagtterrier
Tysk Jagtterrier
Alle gravhunde, alle støverklubbens racer,
Alle bassetvarianter, KJS-racer i gruppe 6, 7 og 8
Rhodesian Ridgeback, Cocker Spaniel og Amerikansk Cocker Spaniel
Springer Spaniel, øvrige spaniels, Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Praktiske oplysninger:
Anmeldelsesfristen udløber den 25. marts 2008, hvor beløbet skal være betalt på check eller postanvisning og tilmelding
sendt til: Anette Bak Frederiksen,
Bredeløkkevej 15, Østfløjen
4660 St. Heddinge
Tlf.: 74 87 10 36 (mellem 18.00 og 19.30)
Der kan tilmeldes i alle klasser incl. babyklasse. Gebyr følger DKKs regler. Tilmelding til Barn og Hund på dagen.
Brug DKK's eller specialklubbens tilmeldingsblanket.
Der kan også tilmeldes online via DKK's hundeweb: www.hundeweb.dk
Udstillingen foregår udendørs

Mere om de nye regler for HD og AA fotografering
Af Helle Lauridsen

Som nævnt i blad 4, 2007, er der kommet nye regler for HD/
AD bedømmelser hos DKK. For at kunne få sin hund bedømt
skal der være købt mindst en rekvisition via Hundeweb FØR
hunden fotograferes hos dyrlægen.
Dette bekymrede bestyrelsen lidt, da vi var bange for, at en
for besværlig procedure ville gøre at færre hunde blev fotograferet – især var vi bange for, at hunde der af en eller anden grund skulle bedøves akut, ikke kunne nå at få bestilt en
rekvisition.

KONKLUSION:
Det er som tidligere –
hvis din hund skal bedøves, så få den HD/AA fotograferet ved
samme lejlighed!
Men husk at købe rekvisitionen først.

Dette har heldigvis vist sig at være forkert, her er svaret fra
DKK:
Rekvisitionen man bestiller på Hundeweb bliver – et par minutter efter man har bestilt og betalt – sendt til den oplyste
mail-adresse. Rekvisitionen skal udskrives og medbringes til
dyrlægen.
Det betyder, at man får rekvisitionen i hånden 2 minutter efter
den er betalt – den bliver IKKE sendt med posten til ejeren,
men kun med mail.
Dyrlægen kan også købe rekvisitioner til sine klienters hunde,
hvis ejeren f. eks. ikke har computer, printer eller kreditkort.
Dyrlægen kan via sin adgang til Internettet og sin e-mail yde
denne service for sine klienter - altså også i tilfælde, hvor man
får akut brug for en rekvisition!
Kinyemi Anzi A'Kipaji
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NORSK RHODESIAN RIDGEBACK KLUBB INVITERER
TIL 25 ÅRS JUBILEUMSUTSTILLING
Pinsen 2008 på Haslemoen i Våler

Lørdag 10.mai:

Eksteriørutstilling og valpeshow (evt. ”Barn og hund” påmeldes på stedet).
Dommer hannhunder lørdag: Liz Megginson, Sør-Afrika
Dommer tisper lørdag:
Franz Zimmermann, Østerrike

Søndag 11.mai:

Eksteriørutstilling og valpeshow (evt. ”Barn og hund” påmeldes på stedet).
Dommer hannhunder søndag: Franz Zimmermann, Østerrike
Dommer tisper søndag:
Liz Megginson, Sør-Afrika
STORT CERT BEGGE DAGER
Pris pr.hund eksteriør (pr. dag):
NOK 300,Pris pr. hund i valpeklassen:
NOK 150,Halv avgift betales f.o.m. tredje hund med samme registrerte eier (gjelder ikke valper), og
gjelder kun når avgiften er betalt innen fristens utløp. Utstillingen arrangeres etter NKK’s
regler. Eksteriør-certifikat gjelder som NKK-cert. Husk å merke giroen med hundens reg.
nr., klasse og dag.
Påmelding via standardskjema eller elektronisk: http://www.rhodesianridgeback.no
Spørsmål vedrørende utstillingen rettes til:
Hanne Neergaard, tlf.: +47 63972211, e-mail: hanne.neergaard@c21.net
Påmeldings/betalingsfrist 21.04.2008. Påmeldingen er bindende.
Betaling skjer til NRRK v/ Eva Bjøreng:
Konto: 0530.26.18684 eller svensk kto. 6186355-1
NB! Husk å merke påmeldingen hvilken dag du melder på til, en påmelding pr. dag.
Utenlandske deltagere bes sende med kopi av innbetaling.
Dersom betalingen ikke er betalt innen fristen, vil det bli krevd 50% tilleggsavgift.
Husk gyldig vaksinasjonsattest min.14 dager gammel, maks 2 år gammel.

World Winner
Speciality 2008

04. til 05.07.2008

Mottot för decenniets höjdpunkt för alla hundintresserade i
Sverige! Under några dagar i juli, 3-6/7 2008, samlas tusentals och åter tusentals hundar för att delta i The World Dog
Show 2008, som för första gången anordnas i Sverige på
Stockholmsmässan. Under dessa dagar arrangeras även
världsmästerskap i lydnad.
I samband med detta gigantiska arrangemang genomförs ett
stort antal rasspecialer runt om i Stockholm, i den s.k. circuiten. En av dessa är givetvis vår egen rhodesian ridgeback
special som kommer att gå av stapeln på vackra Årsta Slott
strax utanför Stockholm.
Inbjudna domare är ridgeback specialisten Mrs. Anna Lane
från Australien som kommer att döma klasserna unghund
tom championklass samt BIS. Mrs. Sue Simper, även hon
rasspecialist från England, dömer juniorer & veteraner.
Denna helg erbjuder chans att vinna två cert, ett på rasspecialen och ett på WW08. Ett CACIB och titeln World Winner på
WW08. Ett gediget prisbord och chansen att möta ridgebacks
och dess ägare från hela världen!
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Vi ser fram emot en fantastisk upplevelse och hoppas att vi
ses där!
All anmälan kommer att ske via den officiella World Dog
Show 2008s hemsida alternativt via rekvirerade anmälningsblanketter. Information kommer att på
www.worlddogshow2008.se att finnas på svenska, engelska,
tyska, spanska & franska!
Observera att man väljer ”Circuitutställning” på hemsidan för
att finna korrekt information om vår rasspecial!
För frågor angående anmälan vänligen kontakta anmälningsansvariga på SKK’s kansli: Tel: +46-8-795 30 90
Anmälan senast:

7. april 2008

5. maj 2008

Anmälningsavgift

350 SEK / 39 €

400 SEK / 39 €

90 SEK / 10 €

180 SEK / 10 €

150 SEK / 15 €

200 SEK / 15 €

Parklass
Veteranklass

Sista anmälningsdag är den 5. maj 2008

http://www.srrs.org/ww2008specialty

Vi mangler vandrepokaler
…. til Årets vindere af lydighed,
agility, spor og rally

Har du lyst til at skænke en pokal til Årets dygtige hunde? Kontakt Poul på telefon 62 22 62 33 eller e-mail
buksie@buksie.dk

HUNDENS BØN
Overholder du disse bud, har du verdens lykkeligste hund

1. Mit liv varer kun mellem 10-15 år, enhver adskillelse fra
dig betyder sorg for mig – tænk over det, når du anskaffer
mig.
2. Giv mig tid til at forstå, hvad der er, du forlanger af mig.
3. Gør mig tillidsfuld – du er hele mit liv.
4. Vær ikke vred på mig længere tid af gangen, og spær mig
ikke inde som straf.
5. Du har dit arbejde, dine fornøjelser, dine venner – jeg har
kun dig.
6. Tal med mig – selvom jeg ikke forstår dine ord, så forstår
jeg, når din stemme gælder mig.
7. Ved du, at jeg aldrig glemmer, hvordan du er imod mig?
8. Før du slår mig, så tænk på, at mine tænder med lethed kan
knuse din hånd – men jeg bruger ikke min magt.
9. Tag dig af mig, når jeg bliver gammel eller syg – jeg vil
også altid være der for dig
10. Vær hos mig, når jeg har det svært – alt bliver lettere, fordi
jeg har dig.
11. Sørg for, at min pels er velfriseret og ren, jeg kan jo ikke
selv.
12. Elsk mig og hold af mig – jeg elsker ubetinget DIG.
13. Træn med mig, arbejd med mig, brug mig, så jeg ikke bare
ligger og keder mig og derfor måske ødelægger noget i dit
hjem – jeg er skabt til at arbejde og bruge min hjerne.
14. Giv mig oplevelser, ude som hjemme – lad mig møde mange mennesker og dyr.
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REGISTRERING AF HVALPEKULD 2007

Opdrættere med kennelmærke:
KENNEL HAZINA’S
Lena Carlson
Født:: 12.06.2007 (4, 3)
Far: Abuya-Balou V.H. Maasjesfles
Mor: Hazina’s 2nd Izibu
Indavlsgrad: 2,25%
KENNEL IKUNGA
Christina Helsted Nielsen & John Boje
Født:: 29.10.2007 (4, 5)
Far: Emoyeni’s Grand Zuberi
Mor: Kinyemi Fora C’ikunga
Indavlsgrad: 0,00%
KENNEL IZINJA
Ane Marie Vilhelmsen
Født:: 26.04.2007 (1, 5)
Far: Witches LeCreme’s Trick
Mor: Isilwane Inja Abela
Indavlsgrad: 0,00%
KENNEL KINYEMI
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Født:: 31.05.2007 (5, 6)
Far: Kinyemi Fora C’huluku
Mor: Springvalley’s Athena Olympia
Indavlsgrad: 0,00%

GHALIB DÖNJO LENGAI (M)
Opdrætter: Herbert Rotner, Tyskland
Født: 07.06.2006 (han)
Far: Kuzonga’s Aurelijus
Mor: Bukava Bahatisha
Indavlsgrad: 0,00%

KENNEL MBWA MZURI
Sanne Bækgård
Født:: 14.06.2007 (4, 4)
Far: Isilwane Inja Chumi
Mor: Gracia Darma
Indavlsgrad: 0,00%

Importer:
AYOKA KUBUNTI (M)
Opdrætter: Nicola Dittmann, Tyskland
Født: 27.06.2005 (tæve)
Far: Zuritamu Shakari-Simba
Mor: Bayuma Von Rutalfi
Indavlsgrad: 2,83%

REVODANA’S MANHATTANS
TRANSFER (M)
Opdrætter: Denise Flaim, USA
Født: 04.01.2007 (han)
Far: Kimani’s Aires Above the Ground
Mor: County Line’s Lady Godiva
Indavlsgrad: 5,90%
SHANGANI CIKOZA THEMBA (F)
Opdrætter: W. Blumberg, Frankrig
Født: 22.03.2007 (tæve)
Far: Ye Japha Gyasi
Mor: Shangani Pea-Doya
Indavlsgrad: 1,07%

DJUNGELKATTENS GLORYRIDGED
GARBO (F)
Opdrætter: Ann Marie Hilding, Sverige
Født: 21.08.2007 (tæve)
Far: Dandy-Deluxe Spirit of Ishlar
Mor: Djungelkattens Superridged Sabrina STENÄNGA FARISI EL FALME (F)
Opdrætter: Margareta Läntz, Sverige
Indavlsgrad: 0,39%
Født: 13.03.2007 (tæve)
Far: Blomsterängens Empire El Simbawer
DJUNGELKATTENS GLORYRIDGED
Mor: Stenänga Ghali Binti Mfalme
GAZELEY (M)
Indavlsgrad: 3,47%
Opdrætter: Ann Marie Hilding, Sverige
Født: 21.08.2007 (han)
ÖKENSANDENS POMA VON
Far: Dandy-Deluxe Spirit of Ishlar
Mor: Djungelkattens Superridged Sabrina YESEKANI (M)
Opdrætter: Annette & Göran Enderberg, Norge
Indavlsgrad: 0,39%
Født: 20.08.2007 (han)
Far: Nyaka Yesekani of Cartouche
Mor: Ahali Fani’s Skippy
Indavlsgrad: 0,00%

Klubben byder velkommen til:
Charlotte Hjulmann Nielsen, Højby
Peter Jürgensen, København
Birgit & Dan Strøbech, Jægerspris
Nina Collatz Christensen, Odense
Pernille Christiansen, Solrød
Heidi Nielsen, Vejby
Jacqueline Sørensen, Hårby
Pernille Müller Andersen, Veksø Sj.
Nanna H. Juelsbo, Arden
Fie Nielsen, Vordingborg
Malin Nilsson, Olofstorp, Sverige
Ikunga Kianga By Lex
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Djungelkattens Gloryridged Gazeley
Født: 21. august 2007
Far:
SVCH Dandy-Deluxe Spirit
of Ishlar
Mor:
Djungelkattens
Superridged Sabrina

Med fuld fart frem og ”håret
tilbage” er Gazeley kommet
ind i vores liv.
I oktober 2007 hentede vi
ham hjem fra kennel
Djungelkatten i Sverige, og
han siger hermed ”Hej” til
alle de nye danske venner

Dorte Qvist & Michael Sundberg, Syv Holmevej 12, 4130 Viby Sjælland · dorte@7holme.dk · www.7holme.dk
Klaus Lambæk, Kastanievej 6, Harritslev, 8900 Randers · mgongo@mgongo.dk · www.mgongo.dk

HD og AA bedømmelsesresultater
Der er i alt 49 nye registreringer i Danmark i 2007, af disse er de 8
importer.
Ikke alene den høje andel af importer fra Sverige, Tyskland, Frankrig
og USA, men også sammensætningen af de dansk fødte kuld med
forældredyr født i Sverige, Holland, Tjekkiet, USA og Canada, viser
med stor tydelighed, at de danske Ridgebacks genmasse er særdeles bred og stadig voksende.
Indavls koefficienten - over fem generationer - ligger på dansk fødte
ridgebackhvalpe mellem 0% og 2.25% (DKK anbefaler, at man ikke
avler tættere end 6,25%, beregnet på fire generationer).
Importerne ligger også fint mellem 0% og 3,47%.
I alt 20 hunde er blevet fotograferet på hofterne og 19 på albuerne.
17 er frie for albuedysplasi og 2 har bedømmelsesresultat 1, hvilket
er albuedysplasi i let grad, dette svarer meget godt til vores sædvanlige ca. 10% incidens af AA.
Desværre er billedet meget anderledes for hofteledsdysplasi.
Her har hele 4 hunde fået bedømmelsesresultat C, hvilket er HD i let
grad. Resten er HD fri, 4 hunde med resultat B og 12 hunde med
resultat A.
Dette er en signifikant ændring fra tidligere år, hvor racen har været
praktisk taget HD fri. I hele ti års perioden 1996-2006 var der kun 4
hunde med bedømmelsesresultat C, hvilket gav et gennemsnit på
2,6%.
Derfor har RRK’s sundhedsudvalg kontaktet DKK’s HD-panel for at
høre om der er sket ændringer i måden at bedømme på, eller om
racen pludseligt har fået et alvorligt problem.

Stb.nr.

Navn

Hofter

Albuer

23388/2004

Isilwane Inja Cwazimula

A

1

18271/2005

Ikunga Akua Neo

B

0

18268/2005

Ikunga Akua Jazba

A

1

10603/99

Hyldahl's Buster

B

0

02277/2007

M'Gongo Surú Bukisa

C

0

14144/2006

Kuzonga's Diata

C

0

17987/2004

Alex

C

0

02273/2006

M’Gongo Surú Bado Kidogo

A

0

07650/2005

Astrid

A

0

12655/2003

Lewanika Cekesi

A

0

16522/2006

Kinyemi Koka E'zakiya

B

0

22855/2005

Lewanika Dumisani

A

0

19096/2006

Blonde Ambition Nyathi

A

0

02229/2005

Kushika Tanami Moya

C

0

19950/2005

Calico Ridge Danish Dynamite

B

0

02276/2006

M'Gongo Surú Basobi

A

0

17517/2005

Ikimba Yebo Zazu

A

0

21588/2005

A'kizuri Chiwitsi Ingwe

A

0

18269/2005

Ikunga Akua Kitu

A

18506/2005

Gracia Dharma

A

0
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Man glemmer hurtigt
Af Dorte Qvist

Hvalp nummer 7
Jeg har haft hunde siden 1991, og i slutningen af 2007 kom hvalp nummer 7 ind
i mit, eller rettere vores, liv. Når jeg skriver hvalp nummer 7 er det ikke helt korrekt. Jeg har opdrættet 4 kuld beaglehvalpe, som ikke er med i opgørelsen,
for det er ikke dem, jeg vil skrive om.

go (hvalp nummer 6), flyttede ind i starten af 2006 fik vi lavet et stort gitter,
der - når det er nødvendigt - kan bruges
som skillerum mellem køkken og spisestue. I dagtimerne, når huset er overladt
til vores hunde, er skillerummet sat op,
og køkkenet fungere som hvalperum.

Hvalp nummer 1 - 5 var beaglehvalpe,
og hvalp nummer 6 var, i lighed med
hvalp nummer 7, ridgebackhvalp.

Vores store lerfad til frugt lå i flere stykker på gulvet sammen med resterne af 2
stearinlys og mandarinerne fra fadet.
Oven i det hele stod en logrende og
kropsvridende hundehvalp, der bare var
SÅ glad - glad for at se mig, meeeen jeg
tror nu også, han var rigtig glad for at
komme ud fra den lille entré, hvor han
havde fået lukket sig inde med alt rodet.
Efter en snak med dyrlægen omkring en
lille proteinfyldt hvalpemave, som skulle
”snydes” for de næste 2 måltider, kunne
jeg læne mig tilbage og glædes ved tanken om alle de sko og støvler, som den
dag overlevede til fordel for et halvt kilo
fars m.m.

I skrivende stund har Gazeley (hvalp
nummer 7) boet sammen med os i 3
måneder, og vi må konstatere, at man
glemmer hurtigt.
Man glemmer hvor hurtigt hvalpen vokser, hvor spidse de små mælketænder
er, hvor meget hvalpen ”fylder” - man
glemmer varmen, duften og hvalpens
utilslørede afhængighed og elskelighed og man glemmer alle de numre og
”ulykker” den finder på.

bakke og en smule madfilm.

Det betyder, at lille Gazeley har et ”rum”
for sig selv, men han er ikke helt alene,
for Aqua (vores 10 år gamle beagletæve) og Kidogo er lige på den anden side
af hegnet. Vi har gjort, og gør stadig,
som alle andre hvalpeejere. Vi aktivere
og aktivere, men en ridgeback kan være
svær at køre træt, og så har den en pokkers fornemmelse for udfordringer.

Nu holder vi vores køkkenbord pænt og
ryddeligt, dybfrossen mad sættes til optøning lang væk fra opmærksomme hundesnuder, og de indvendige døre låses i
det omfang det er nødvendigt.

En herlig dag, eller…..?
Den lille historie jeg vil fortælle her, fandt
sted i starten af januar.

Alle hvalpeejere ved, at der skal bruges
tid på aktiviteter. Vi går små ture i omgivelser, der er nye for hvalpen. Vi præsenterer den for andre mennesker og
hunde, biler og toge, menneskefyldte
gågader, skov og strand, høje lyde og
fed musik, og meget meget mere. Alt
sammen for at give hvalpen indblik og
tilvending til vores verden, samt en mæthedsfornemmelse, så den ikke selv finder på - for når hvalpe selv finder på, er
det ikke altid vi mennesker synes det er
så sjovt.

Lidt om indretning
Vores hus er praktisk indrettet. Der er
klinker overalt i stueetagen, og da Kido-

Side 22

Inden Michael og jeg om morgenen forlod vores hjem for at gå på arbejde, havde jeg sat en potteplante i blød i køkkenvasken og taget en pakke fars ud fra
fryseren og sat den til optøning i den
kølige entré, som ligger lige op til køkkenet. Da jeg kom hjem fra arbejde midt på
eftermiddagen, var køkkenet forvandlet.
Potteplanten var hevet op fra vasken og
skilt til atomer, som flød overalt på gulvet, men værst af alt…. Gazeley var
væk!
Inden jeg nåede at tænke tanken til ende, lød der piv fra entréen. Jeg lukkede
døren op, og hvilket syn.
Farsen, som stod til optøning, var væk,
tilbage lå en tallerken, der af en eller
anden grund ikke var gået itu, da den
blev revet på gulvet, samt en tom plast-

Som menneske holdes man i ave, vores
opmærksomhed skærpes og vi tvinges
til at være mere forudseende - og det er
vist ikke så skidt endda ☺

Hvalpeliste pr. 12.03.2008
Hvalpe født

Opdrætter

03.03.2008
hanner 6, tæver 5

Kennel Linnemann
Lykke & Lorenz Linnet
Vartenbjergvej 3, 6500 Vojens
Tlf.
7454 5591
E-mail: solos@solos-linnet.dk
Web: www.kennel-linnemann.dk

10.03.2008
hanner 2, tæver 11

Fars navn

Mors navn

INTCH DEVDHCH LUCH ATCH
NLCH DEKLBCH BACH Rachral
Abayomi Hintza

DKCH Chanja Chimbuka

HD:
AA:

HD:
AA:

A
0

B
0

Kennel Excellence
Ina & Arno von Herpen
Sdr. Hedevej 37, 6780 Skærbæk
Tlf.:
7475 7289
E-mail: excellence@get2net.dk

Kuzonga’s Chunuka Zazu

Atila v. Yamoya

HD:
AA:

HD:
AA:

Hvalpe forventes

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Primo april 2008

Kennel Soweto
Anders & Signe Hedegaard
Virringvej 69, 8660 Skanderborg
Tlf.:
8794 9420
E-mail: andersigne@mail.dk
Web: www.soweto.dk

UHP LP1 LP2 LP3 DKCH NCH
DKLPCH KLBCH BPB BR Ahali
Fani’s Akali

Vignons Aussi Tessa

HD:
AA:

HD:
AA:

Kennel Izinja
Ane Marie Vilhelmsen
Strandvej 63, 7451 Sunds
Tlf.:
9714 4072
E-mail: rr@izinja.dk
Web: www.izinja.dk

DCHVDH Zuritamu Wingu

Isilwane Inja Abela

HD:
AA:

HD:
AA:

Planlagt parring

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Marts 2008

Kennel Lewanika
Helle Lauridsen
Kastedvej 37, 8200 Århus N
Tlf.:
8624 4069
E-mail: helle@kibutata.dk
Web: www.lewanika.dk

Ikimba Yebo Zazu

Calico Ridge Danish Dynamite

HD:
AA:

HD:
AA:

Kennel Leyva Rhodesian
Victor Gunnarsson
Vestergårdsparken 39, 8361 Hasselager
Tlf.:
3026 1000
E-mail: luna@rhodesian.dk
Web: www.rhodesian.dk

UHP BPB Kuzonga’s Aurelijul

Luna

HD:
AA:

HD:
AA:

Primo maj 2008

Marts 2008

A
0

A
0

A
0

A
0

A
0

A
0

A
0

A
0

A
0

B
0

Hvalpeanviser:
Margit Sand Nielsen, tlf. 9714 5428 eller e-mail ellemosens@vip.cybercity.dk
Brug af logoet og/eller betegnelsen har gennemgået DKK's opdrætteruddannelse f.eks. på hvalpelisten, ved avisannoncering, i Opdrættervejviseren m.v. er et godt signal til omverdenen om, at man tager sit opdrætterhverv alvorligt og har gjort en indsats for at
sætte sig ind i tingene. Mange hvalpekøbere har store forventninger, når de køber en hvalp med en DKK stambog – og da ikke
mindst, hvis hvalpen kommer fra en kennel – noget som både hvalpekøbere og andre forbinder med professionalisme og seriøsitet.
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Tusind tak for denne gang!
Af Lena Carlson

Som nogen af jer sikkert har lagt mærke
til, så kniber det ind i mellem med at få
"Ridgebacken" ud til den ønskede dato.
Vores ærbødige redaktør og undertegnede har begge susende travlt med vores
arbejde, børn og hunde m.m. Ofte går der
lidt for lang tid, før end redaktøren får
sendt alt materiale til mig og ofte går der
lidt for lang tid, før end jeg får færdiggjort
materialet og sendt til trykkeriet. Derfor
har bestyrelsen besluttet at prøve at lægge layoutarbejdet i bestyrelsens regi,
nærmere betegnet hos næstformanden,
Dorte Qvist, som kan påbegynde layoutarbejdet tidligt i processen pga. sin bestyrelsespost.
Det har været en fornøjelse at lave bladet
- men det har også til tider været hektisk
og stressende. Min drøm om at lave et
helt nyt design af bladet kom aldrig i hus,

men jeg vil give drømmen videre til Dorte,
som måske får tid til det.
Jeg ønsker Dorte held og lykke fremover
med layoutarbejdet af vores uundværlige
medlemsblad ... "Ridgebacken"!
Og hvem ved ... måske vender jeg tilbage
en gang i fremtiden.
Og må jeg lige benytte lejligheden til at
opfordre jer til at sende fotos af jeres
dejlige hunde til redaktøren. Det er nemlig de samme hunde mere eller mindre
der går igen.
Sender I dem i høj opløsning, så kan de
også kvalificere sig til at blive brugt på
forsiden. :-)
De bedste hilsener til jer alle
Lena Carlsson

Vores blad
Det er til enhver tid medlemmerne,
som er med til at forme vores blad.
Send dit bidrag til
Erik
erik@izinja.dk
Dorte dorte@7holme.dk

Set på Internettet
Internettet har givet os mennesker adgang til en masse viden og information. Man kan få TIMER til at gå med
”surfing” .
Vi vil hermed lancere en lille ny rubrik i vores blad - en rubrik, som fortæller om RR-interessante internetadresser.
Kender du en adresse, vi andre bør se, så send oplysningerne
til redaktionen.

http://www.fmmall.com
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Kan hunde fjernbehandles/-diagnostikeres ???
Af Ane Marie Vilhelmsen

Ja, det kan de godt – og ikke mindst – Der er mere mellem himmel og jord end det man lige kan se.
En af vores hvalpekøbere havde tidligere haft god erfaring med
en healer til sin unghest og ville også gøre forsøget, efter at hendes hund, vores lille KOSI-dreng, havde været igennem en noget
kompliceret Sinus-operation. Ikke alle sinus-operationer er lige
vellykkede og BARE LIGE TIL, hverken for ejer eller opdrætter.
Vi kontaktede en healer på Djursland, der kunne heale heste,
hunde m.fl., hvilket havde vagt vores interesse - ikke at vores
hunde var/er syge eller andet – men nysgerrighed er jo meget
menneskeligt + plus at vi havde nogle ting, vi egentlig gerne ville
spørge vores hunde om og FÅ ET SVAR!
Vi tog telefonisk kontakt til healeren for at aftale en tid. Stor var
vores forundring/skepsis, da hun fortalte, at hvis vi bare sendte
fotos af hundene samt vores spørgsmål, så kunne hun ud fra
disse stille en ”diagnose”.
Nå, men har vi sagt A, så siger vi også B – og fik sendt nogle
billeder og spørgsmål afsted..
Det var med MEGET stor spænding/skepsis, at vi ringede til healeren på det aftalte tidspunkt, men jeg skal love for, at det næsten løb koldt ned ad ryggen, da hun begyndte at dedikere hundene
Første kommentar – ”det er godt nok 2 vidt forskellige hunde, I
har - både af sind og temperament. ”Øh, ja, det ved vi godt”.
- og så fortsatte hun ellers:

Tæven:

•
•
•
•
•

udnævnt ”tante fjas”
var mest knyttet til sin far
skulle have et endnu fastere lederskab – samt mangler
af og til lidt jordforbindelse
”vrikker meget” altså slår med halen og bagparten
har mange evner.

Hannen:
udnævnt som den tænksomme

•
•
•
•
•
•

en fantastisk hanhund med en dyb personlighed
mest knyttet til sin mor
havde et eller andet med lænden, som en kiropraktor
lige skulle kigge på – og så ville han være fit for fight
igen
havde svært ved at optage det foder, han fik
der havde fornyeligt været hunde på besøg hos hende,
der havde næsten de samme symptomer som hannen (vi
vidste at det var hans søster og mor!!!)

En helt fantastisk oplevelse og ja, hun ramte plet på alle punkter
til trods for at ingen af disse oplysninger kan findes på vores
hjemmeside eller andet steds, så der er alt andet lige mere mellem himmel og jord end vi kan se.
Vi er klar til igen at konsultere healeren, hvis vi igen får nogle
udfordringer med vores hunde.

Klubben lykønsker

Ny Dansk Champion
M’Gongo Tasu A’Tatu

Far: MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi
Mor: DKCH Dashiki Mandinka
Opdrætter og ejer: Klaus Lambæk
Randers
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Medlemskab
Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.

Rhodesian Ridgeback Klubbens bestyrelse
FORMAND
Nada Nikolic
Øllemosevej 11, Simmendrup
4690 Haslev
Tlf.:
32 55 60 26
E-mail: kinyemi@kinyemi.com
NÆSTFORMAND
Dorte Qvist
Syv Holmevej 12
4130 Viby Sjælland
Tlf.:
46 19 19 35
E-mail: dorte@7holme.dk

KASSERER
Poul H. Jensen
Vindebyørevej 5, Tåsinge
5700 Svendborg
Tlf.:
62 22 62 33
E-mail: buksie@buksie.dk
SEKRETÆR
Helle Lauridsen
Kastedvej 37, Kasted
8200 Århus
Tlf.:
86 24 40 69
E-mail: helle@kibutata.dk
BLADANSVARLIG
Erik Kristensen
Strandvejen 63
7451 Sunds
Tlf.:
97 14 40 72
E-mail: erik@izinja.dk
1. suppleant:
Revisorer:
Revisorsupp.:

Enkeltmedlemskab: kr. 275,00
Familiemedlemskab: kr. 325,00
Kontingent indbetales til nedennævnte konto

Hvalpeanvisning og Omplacering
Margit Sand Nielsen
Gedhusvej 18
7451 Sunds
Tlf.:
97 14 54 28
E-mail: ellemosens@vip.cybercity.dk
Optagelse på klubbens hvalpeliste skal ske via kontakt til
hvalpeanviseren.
Den aktuelle Hvalpeliste kan ses på klubbens hjemmeside.

Indbetaling til klubben
Alle indbetalinger til RRK skal foretages til:
Danske Bank Reg. nr.:
1551
Kontonr.:
7360444
IBAN:
DK27 3000 0007 3604 44
SWIFT-BIC: DABADKKK
Kontoindehaver:
Rhodesian Ridgeback Klubben
v/kasserer Poul H. Jensen
Vindeørevej 5
DK-5700 Svendborg

Regioner

Helene Cortsen
Klaus Lambæk og Ane Marie Vilhelmsen
John Boje

Aktiviteter for klubbens medlemmer
Vest: Helle Lauridsen (Århus)
Tlf.
E-mail:
Øst: Sonja Olsen (Vallensbæk)
Tlf.
E-mail:

86 24 40 69
helle@kibutata.dk
43 62 60 52
sot@codan.dk

Udvalg under Rhodesian Ridgeback Klubben
Blad– og PR udvalg
Erik Kristensen
Helle Lauridsen, Dorte Qvist

Tlf.: 97 14 40 72

Avls– og sundhedsudvalg
Nada Nikolic
Helle Lauridsen, Søren Holmgaard

Tlf.: 32 55 60 26

Aktivitetsudvalg
Erik Kristensen
Tlf.: 97 14 40 72
Lele Tornkjær, Sonja Olsen, Stinne Elgaard

Udstillingsudvalg
Poul H. Jensen
Nada Nikolic, Helle Lauridsen

Tlf.: 62 22 62 33

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem samt frivillige
medlemmer fra klubben.
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Kushika Tanami Moya

www.ridgebackklub.dk

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

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

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

En annonce på kennelsiden koster kr. 100 om året (altså kr. 25 pr. blad)
Annoncen består af kennelnavn, navn og adresse på ejer(e), web– og e-mail adresse samt kennellogo.
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BACKRIDGEN

