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Side 3 

Hvad har bestyrelsen gang i? 
Jeg blev på en af de sidste udstillinger spurgt om, hvad det 
egentligt er, vi laver i bestyrelsen, og vil her gerne fortælle 
lidt om noget af det, vi bruger tid på for tiden. Det kan groft 
inddeles i PR, sundhed, og samarbejde med Dansk Kennel 
Klub (DKK), og det overlapper selvfølgeligt en hel del.  
 
Det måske allermest spændende er, at klubben er ved at 
samle materiale til en bog om Rhodesian Ridgebacks, dette 
kan der læses om på side 22 – men jeg vil gerne gentage 
opfordringen til at indsende billeder til redaktør Dorte. 
 
Herudover fylder samarbejdet med DKK meget. Klubben har 
et par gange i de sidste år bedt DKK om hjælp i etiske anlig-
gender: 
I den ene sag havde en meget uheldig hanhundeejer uforva-
rende stillet sin hanhund til rådighed for en tæve, der var 
avlsgodkendt i en anden stambogsførende organisation, men 
med fuld officiel VDH stamtavle. I denne sag fik hanhunde-
ejeren en ”advarsel” af DKK.  
Det er på grund at denne advarsel, at jeg endnu engang vil 
opfordre alle, der parrer hanner eller tæver i udlandet til at få 
avlspartnerens FCI avlsgodkendelse checket på forhånd – 
det er UHYGGELIGT let at tage fejl. 
I den anden sag – en parring med ikke stambogsført tæve – 
havde DKK holdningen, at det var et rent uheld og hanhun-
deejeren fik derfor ingen ”anmærkninger”. Parringen er nu 
gentaget, og vi har spurgt DKK, om der er forskel på at lave 
hvalpe uden stambog og at lave hvalpe med stambog i an-
den organisation? 
 
Avls- og sundhedsudvalget har også bedt om hjælp et par 
gange her for nyligt. Som nævnt under HD statistikker i blad 
1, var der sidste år hele 4 hunde med C hofter i vores stati-
stik. Det er ligeså mange som der har været i de seneste 10 
år! Klubben er meget bekymret for om det er en ændring i 
HD-bedømmelsesreglerne, der er skyld i ændringen, idet 
ingen af hundene er beslægtede. Vi har taget kontakt med 
DKK’s HD-bedømmelsesudvalg, men det er nu over 3 mdr. 
siden, og vi har endnu ikke fået svar.  
 
Derudover læser vi også Hunden grundigt. En statistik fra 
Hudklinikken i Bagsværd viste en ret høj incidens af Rhode-
sian Ridgebacks (12 stk. på 3 år) på klinikken.  Vi har gen-
tagne gange rettet henvendelse til klinikken for at få dette 
uddybet – er det et raceproblem som sådan og noget vi bør 
tage aktivt fat i? Men selvom vi også her har bedt om – og 
fået – DKKs støtte for at få svar, har klinikken endnu ikke 
taget sig tid til at svare. Derfor vil jeg her i bladet opfordre 
alle, der har været til dyrlæge og fået diagnosticeret allergi 
(dvs. med blodprøver, priktest osv.), til at kontakte mig. Det 
er utrolig vigtigt, at vi får undersøgt dette til bunds.  
Avls og Sundhedsudvalget vil endvidere igangsætte en regu-
lær sundhedsundersøgelse i 2009. 

KLUMMEN 
Af Helle Lauridsen -  Sekretær 

Stof til eftertanke  
(”Lånt” fra et svensk udstillingskatalog) 



Side 4 

Referat fra Rhodesian Ridgeback Klubben’s ordinære generalforsamling 
lørdag den 26. april 2008 kl. 13:00 i Roskilde 

Valg af dirigent 
Ole Søager blev enstemmigt valgt. Han 
kunne efterfølgende konstatere at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet, hvilket 
der ikke var protester imod. 
 
Valg af stemmetællere 
Erik Kristensen blev valgt som referent. 
Vibeke Poulsen og Helene Cortsen blev 
valgt. 

Der var mødt 16 stemmeberettigede med-
lemmer. 
 
Bestyrelsens beretning 
Dirigenten valgte at slå dette punkt sam-
men med punktet Rapport fra udvalg. 
Formand Nada Nikolic gennemgik hoved-
punkterne i bestyrelsens beretning, der har 
været offentliggjort i blad 1. 

• problematikken omkring ændringsfor-
slaget til klubbens etiske regler og den 
efterfølgende urafstemning  

•  udviklingen i HD resultater følges nøje, 
idet den umiddelbart ser ud til at gå i 
en forkert retning. Undersøgelse af evt. 
stramning omkring anvendelse af hun-
de med AD1 i avlen  

• Mentaltest – det er den første mental-
test der tæller – uanset resultatet  

• Schweisskursus på Sjælland  

• Lure Coursing kører rigtig godt både på 
Sjælland og i Jylland  

• En rigtig god jubilæums Ridgeback-dag  

• En stor tak til Lena Carlson for hendes 
arbejde med bladet – bestyrelsen har 
ikke været nemme at få materiale fra 
– i den nye konstellation går det forhå-
bentlig bedre  

• Nyt blad i farver – det koster, og derfor 
håber bestyrelsen, at medlemmerne vil 
bakke op bl.a. ved at tegne annoncer  

• En kraftig opfordring til at medlemmer-
ne betaler deres kontingent til tiden  

• Tak til medlemmerne for opbakningen 
til de forskellige arrangementer i årets 
løb 

 
Herefter var beretningen til debat. 
Søren Holmegård fandt håndteringen af 
sidste generalforsamlings ændringsforslag 
uheldig – hvor vidtgående skal et æn-
dringsforslag være inden det sendes til 
urafstemning? 
Dirigenten oplyste, at han var blevet fore-
spurgt efter generalforsamlingen, og at han 
ikke havde opfattet forslaget så radikalt. 

Konklusionen blev, at hvis en sådan situati-
on opstod igen, burde generalforsamlingen 
beslutte om man skal sende et forslag til 
urafstemning. 
 
Helle Lauridsen redegjorde for Nicolette 
Hilbertzs seneste resultater mht arvelighed 
af Dermoid Sinus, resultatet er klart – ridge 
og DS hænger sammen og er arveligt. 
 
Erik Kristensen redegjorde for problemerne 
i FDA, hvor tingene står meget stille – der 
er tilsyneladende ikke den store interesse 
for at få FDA på ret køl igen. 
 
Klaus Lambæk efterlyste en løbende sund-
hedsundersøgelse, så man fik en vidensda-
tabase omkring hundenes sundhedsmæs-
sige udvikling. Han henviste bla. til sven-
skernes hjemmeside, hvor man har en 
sådan – heraf fremgår det bl.a., at det er 
flere år siden, at man er blevet opmærk-
som på problemet med for store hunde. 
 
Benny Fischer og Vibeke Poulsen ytrede 
ønske om deltagelse i henholdsvis Aktivi-
tets-udvalget og Avls- og sundhedsudvalget. 
Bestyrelsen sagde tak, og ønskerne be-
handles på førstkommende bestyrelsesmø-
de. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt ved-
taget. 
 
Kassererens beretning 
Poul Jensen gennemgik et overordentlig 
flot regnskab. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
med de charge. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 
hvilket blev vedtaget 
 
Offentliggørelse af valg til bestyrelsen 
Poul Jensen og Helle Lauridsen blev begge 
valgt uden modkandidater 
Valg af suppleanter til bestyrtelsen: 
Lykke Linnet valgt som 1. suppleant 
Stinne Ellegaard valgt som 2. suppleant 
Valg af hvalpeanviser: 
Margit Sand Nielsen blev foreslået og valgt 
Valg af revisorer: 
Klaus Lambæk og Ane Marie Vilhelmsen 
blev foreslået og valgt 
Valg af revisor suppleanter: 
John Boye blev foreslået og valgt 
 

Eventuelt 
Nada Nikolic rejste debatten om fastholdel-
se af medlemmer – bestyrelsen havde i år 
prøvet at udsende blad 1 med et følgebrev 
til de medlemmer, der endnu ikke havde 
betalt. 
Poul Jensen kunne oplyse, at 7 medlem-
mer havde reageret og betalt kontingent 
siden udsendelsen af blad 1. 
 
Vibeke Poulsen spurgte om holdning til 
aflivning af hvalpe med sinus. Det gav an-
ledning til en god lang debat omkring hval-
pe med sinus – operation/aflivning mv. Der 
var div. synspunkter for og imod. 

Benny Fisher efterlyste et forum / videns-
database, hvor man kunne udveksle erfa-
ringer med andre ridgeback-ejere. 
Der var enighed om, at et sådan forum var 
en god ide, men der var nogen uenighed 
om, hvor det skulle placeres – klubbens 
hjemmeside eller andetsteds eks. udnytte 
den allerede eksisterende Yahoo mailing 
liste dkridgeback 
 
Benny Fisher oplyste, at han på klubbens 
vegne havde fået rådighed over arealer ved 
Vallensbæk, som klubben kan bruge 2 
gange om ugen i alle ulige uger året rundt. 
De dage Ridgeback klubben råder over 
arealerne, er der ikke andre klubber på 
disse. 
 
Erik Kristensen rejste debatten omkring 
afvikling af Ridgeback Dagene – skal vi 
udlicitere det hele, så vi kun tjener penge til 
klubben via udstillingen eller skal vi i ar-
bejdstøjet og selv stå for det hele. Enighed 
om, at vi ser hvordan årets Ridgeback dage 
går, hvor det hele er udliciteret. 
 
Vibeke Poulsen rejste debatten omkring 
antal kuld hvalpe en tæve må få i henhold 
til klubbens etiske regler. Dette bragte en 
noget følelsesladet debat i gang, hvor kon-
klusionen blev, at vi fastholder de gælden-
de regler. 
 
Kl. 15:30 var debatten slut og formanden 
kunne takke generalforsamlingen for en 
god og saglig debat. 
 Ole Søager Erik Kristensen 
 Dirigent  Referent 
 
 



Side 5 

Når enden er god er alting godt 
Om genplacering af Noah 

En lærerig historie for opdrættere, kom-
mende hundeejere og de dejlige menne-
sker, der har mod til at give en lidt "slidt" 
ridgeback en ny start på livet. 
 

Forhistorie 
Af Margit Sand, Hvalpeanviser 
 

Noah (Kijasandes ZaZu Noah) var en han-
hund (neutraliseret) på ca. 2 år, som var 
kommet i klemme i hverdagen hos et yng-
re par, der havde fået deres første barn.  
Der havde været arbejdet med hunden det 
første år, men efter en svær graviditet og 
fødsel orkede konen i huset ikke at aktive-
re sin hund, hvorefter den kun havde luftet 
sig selv i haven, og som sådan ikke haft 
kontakt med andre hunde. Manden i huset 
var slet ikke til hund og gik aldrig tur med 
den! 
Tænk!!! En ung hund på knapt 2 år, der 
ikke havde været uden for en dør!!! 
Så da jeg fandt en familie til Noah, ville jeg 
se, hvordan han taklede andre hunde.  
Vi mødtes hos den potentielt nye ejer  -  
hele min familie og vore 3 hunde, A'xola 
på 8½, DoDo på 3 år og Mandie på 10 
mdr. Jeg fornemmede straks, at ejeren var 
nervøs  -  meget. Jeg foreslog, at vi tog 
hundene over på en kæmpe stubmark og 
slap først Noah, som jeg havde givet mund-
kurv på. Han fik hilst på A'xola eller det var 
omvendt. Han var meget, meget utryg. 
Siden skulle han hilse på DoDo, og tænk  -  
hun ville æde ham, nok fordi han opførte 
sig underligt i kropssproget. Hende måtte 
vi holde i snor under resten af seancen. Og 
Mandie  -  det legebarn var endelig noget 
Noah kunne forholde sig til. Det var lige før 
han legede. Vi aftalte, at Noah tog hjem 
igen for så at blive hentet af sin nye fami-

lie. Det siges at være bedst for hunden at 
blive hentet hjemme. Hvis den bliver for-
ladt af sin ejer et fremmed sted, vil den gå 
rundt og tro, at den skal hjem igen.  
 
 

Noahs nye verden 
Af Inga K. Anders, ny ridgeback-ejer 
 
Lørdag d. 6.oktober 2007 var du hos for at 
overvære vores første møde med Noah, 
som skulle genplaceres.  
Vi overtog ham samme dag, og her får du 

lige lidt nyt herfra. 
Noah er faldet fuldstændig til hos os, og vi 
er meget glade for ham. Der har været en 

del tilvænning for ham 
med omgang med kat-
tene, hestene, et nyan-
kommet pintoføl her i 
foråret og sidst en flok 
høns og en hane. Det er 
alt sammen helt på 
plads nu, og han fær-
des hjemmevant på 
hele ejendommen  
(selvfølgelig uden snor).  
Som du måske husker 
var han beregnet til at 
skulle virke primært 
som familiehund, og 
det må vi sige han op-

fylder til fulde.  
Jeg løber med ham ved siden og en tur ved 
cyklen er også rigtig populær. 
Han var lidt for tung, da vi fik ham. Han er 
nu nede på 49 kg (start: 55 kg), og han har 
fået væsentlig flere muskler. Så det går 
planmæssigt. Vi er meget glade for ham, 
og han er gledet ind i familien uden proble-
mer. Han havde, som du måske også hu-
sker, et problem med at færdes/lege med 
andre hunde. Det giver os slet ingen pro-
blemer i dag. Selvfølgelig skal han ikke 
møde naboens Rottweiler, som ser rødt 
ved mødet med andre hanhunde. I så til-

fælde er jeg slet ikke i tvivl om, det vil gå 
galt. Men det gode ved det er, at det ikke 
er Noah, der længere har den domineren-
de opførsel. Noah har trængt til en regulær 
"overhund", og det har han åbenbart fået i 
mig . Andet var der ikke med ham. 
 Vi er rigtig glade for, at du anbefalede os 
til at overtage Noah hos den 
tidligere ejer. 
Alt i alt en suc-
cesfuld ompla-
cering, måske til 
viderebringelse i 
RRK  -  bare et 
forslag så med-
lemmerne kan 
se, det godt kan 
lade sige gøre. 
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Det næste kuld… 

Ridgeback Klubbens etiske regler siger: 
 
§ 1 En opdrætters målsætning og ansvar er at op-
drætte de sundeste og bedste repræsentanter for 
racen ……  
 
§ 2 Hvert kuld skal være resultatet af omhyggelig 
planlægning, omfattende hensyn til helbred, tempera-
ment og racetype. ……. 
 
Hvad kan man gøre? 
En tæves første kuld er altid spændende, 
især fordi man som opdrætter sjældent 
ved, hvad tæven bærer af egenskaber, 
kun ved at kigge på søskende, forældre 
og bedsteforældre kan man få  en for-
nemmelse af, hvilke arvelige egenskaber 
der ligger bag hende.  Men da mange af 
de danske RR tæver er importerede kan 
disse oplysninger være svære at skaffe 
og den kommende opdrætter har måske 
kun tæven selv (dens fænotype) at gå ud 
fra. Valg af hanhund kan være ligeså 
svært, også her er der mange importer og 
få statistikker at arbejde med.  
 
Derfor er en grundig og objektiv evalue-
ring af tævens første kuld vigtig, da dette, 
sammen med de tilgængelige oplysninger 
om hanhunden, kan give en indikation om 
tævens genetiske baggrund (hendes ge-
notype).   
 
Det er vigtigt at have så mange oplysnin-
ger som muligt, når det næste kuld plan-
lægges for at kunne udvælge sig den 
bedst egnede hanhund til kuldet, og over-
vejer man at bruge den samme hanhund 
igen, er det endnu vigtigere at gennemgå 
det første kuld grundigt. 
Ridgefejl , Sinus, udseende, sundhed og 
mentalitet kan alt sammen bedømmes 
mere eller mindre objektivt. 
 
Sinus og Ridge 
… er arvelige. Der har i mange år været 
store diskussioner om i hvor høj grad DS 
er arvelig, eller i hvor høj grad den skyl-
des udefra kommende indflydelse.  Nye 
artikler fra Nicolette Hillibertz i Nature 
Genetics 2007 beviser dog at genet for 
DS er bundet til genet for ridge og er poly-
genetisk arveligt.  RRK har i mange år 
anbefalet, at parringer der har givet DS 
ikke bør gentages og opdrættere, der 
alligevel har valgt at gøre dette, har i hvert 

tilfælde skulle give sundhedsudvalget en 
begrundelse.  
Formuleringen bør er valgt, ikke fordi pro-
blemet ikke tages alvorligt og ikke regnes 
for arveligt, men fordi klubben fuldt ud 
accepterer, at der kan være veloverveje-
de grunde til, at en opdrætter ønsker at 
gentage en parring, der tidligere har vist 
sig succesfuld.  
 
Udseende, Sundhed og Mentalitet 
Heldigvis findes der også gode objektive 
såvel som subjektive værktøjer til bedøm-
melse af ovenstående:  
Udseendet (racetypiskhed) bedømmes i 
udstillingsringen, hvor opdrætter bør be-
mærke om flere af hvalpene dømmes ned 
på de samme fejl, såsom flade fødder, 
størrelse, eller for stejle vinkler.  
Sundhed kan mere subjektivt rapporteres 
tilbage fra hvalpekøberne, men kan også 
bedømmes objektivt igennem HD og AD 
fotograferinger.  Problemer i det første 
kuld med f.eks. kraftig HD eller andet der 
indvirker på hundens daglige funktion og 
velvære, bør tages særdeles alvorligt. Der 
er tidligere faldet dom i sager, hvor op-
drætter har parret en tæve igen, velviden-
de at der var hvalpe med kraftig HD i før-
ste kuld, dette bedømmes i købeloven 
som at man vidende har solgt en vare 

behæftet med fejl.  
Redskaber til bedømmelse af hvalpenes 
mentalitet er et endnu større mix af for-
skellige bedømmelsesmetoder fra subjek-
tive ejere til de mere objektive unghunde-
mentalbeskrivelser, samt diverse brugs-
prøver, såsom kørekort til hund, færdsels-
prøve, LP, schweiss, rally og meget an-
det.   
Det er påfaldende, at nogen opdrættere 
tager disse evalueringsmetoder meget 
alvorligt og arbejder hårdt på at få så 
mange ud af et kuld som det er muligt 
HD/AD fotograferet, udstillet, og mental-
beskrevne – enkelte opdrættere er oppe 
på en evalueringsprocent op til 30-50% af 
samtlige hvalpe.  Andre opdrættere – 
også med kennelmærker og hjemmesider 
– har ikke en hvalp i rækken af HD foto-
graferede eller mentalbeskrevne.  
Kære opdrættere, brug de redskaber der 
er – det er ikke nok at synes, at det første 
kuld havde superegenskaber – få dem 
uvildigt bedømt! Især de egenskaber som 
I som opdrætter lægger allermest vægt 
på. Det være sig racetypiskhed, sundhed 
eller brugsegenskaber! Det er dejligt, når 
en enkelt hvalp klarer sig godt, men ar-
bejd med ejerne på at få så mange som 
muligt afprøvet på det felt, som I synes er 
vigtigt. 

Af Helle Lauridsen, Avls- & Sundhedsudvalget 
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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. 

Regionskontakt: Helle Lauridsen 
Tlf.: 86 24 40 69 
E-mail: helle@kibutata.dk 
 
 
Lure Coursing: 
Tilmeld dig løbsinfo på e-mail eller 
tjek klubbens hjemmeside  
Kontaktperson: Jette Fuglsang 
E-mail: pip-pip@post.tele.dk 

Regionskontakt: Sonja Olsen 
Tlf.: 43 62 60 52 
E-mail: sonja.olsen@ 
 codanmarineservices.com 
 
Lure Coursing: 
Der løbes i Vallensbæk hver anden ons-
dag. Følg med i løbskalenderen på 
hjemmesiden www.lurecoursing.dk 
Kontaktperson: Benny Fischer 
E-mail: neo@ikunga-akua-neo.dk 
Mobil: 2217 4474 
 
Ikke RRK-regi: 
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 

REGIONSARRANGEMENTER 

JYLLAND (VEST) SJÆLLAND (ØST) 
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A'heri 

A'pazia 
A'dari 

A'kiti 

A'kabisa 

A'tikisa 

A'kitabu 

A'kadi 

A'pango 

A'sali 
A'kiba 

Chanja’s hvalpe er rejst ud i den 
store forunderlige verden  

 -  vi ønsker alle lykke på rejsen 

 

 

 

 

 

 

KENNEL LINNEMANN 

Lykke & Lorenz Linnet 
Saksen 2, 8464 Galten 

Tlf. 7454 5591 

E-mail: mail@kennel-linnemann.dk 
www.kennel-linnemann.dk 
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For at få lov til at udstille på den berømte 
hundeudstilling Crufts i Birmingham, England, 
må man som udenlandsk hund kvalificere sig. 
Det foregår ved at blive Bedste Han eller 
Tæve på en af de kvalificeringsudstillinger, 
der afvikles rundt om i Europa året før. Hvert 
land har én udstilling, der giver adgang. Her i 
Danmark er det Hillerød udstillingen, i Tysk-
land er det Bundessieger-udstillingen i Dort-
mund, i Holland Amsterdam Winner udstillin-
gen osv. osv. 

Vores ældste Ridge-
back Buksie var kvalifi-
ceret for livstid både i 
kraft af hans titel som 
International Champion 
og fordi han i 2003 blev 
placeret som nr. 2 i 

Open Class (England har ingen Champion-
klasse) på det års udgave af Crufts. 

Det var noget andet med hans søn Bakari. 
Han vandt meget i løbet af 2007, men på lige 
de udstillinger, hvor han kunne kvalificere sig, 
stod han ikke forrest og efterhånden som året 
gik, havde vi opgivet tanken om at komme til 
England i marts 2008. 

I slutningen af november var vi så i Amster-
dam til årets Winner udstilling og havde totalt 
overset, at den jo var en kvalificerende udstil-
ling. Det var først efter at Bakari var blevet 
placeret som Bedste Han, at jeg bladede i 
kataloget og pludselig så en side, hvor det 
fremgik, at denne udstilling gav adgang til 
næste års Crufts.  

Beslutningen om at tage derover blev taget i 
løbet af et splitsekund. Det er en kæmpe 
oplevelse uanset resultatet. Crufts går over 
fire dage og der udstilles omkring 25.000 
hunde i løbet af disse dage. Deltagerne kom-
mer fra hele Europa, Amerika, Sydamerika, 
Asien og sågar Australien. Så megen præsti-
ge er der forbundet med Crufts, at mange 
bruger enormt store summer for at komme og 
deltage. Er man bidt af at udstille, er det også 
noget af det flotteste man kan opleve. De 
afsluttende konkurrencer vises direkte på 
BBC og på tv i USA. Store Ring er placeret i 
en separat bygning kaldet The Arena og man 
må købe billetter for at få lov at overvære 
gruppekonkurrencerne og Best In Show. I 
The Arena er der plads til 7.000 tilskuere og 
alle pladser var udsolgt. Sikke et show. 

Nå, efter Amsterdam skulle det til at gå stærkt 
for at nå de nødvendige forberedelser for at 
få lov til at komme ind i England og udstille. 
Da Bakari allerede var godkendt til at komme 
til Sverige (Rabiesvaccine og blodprøve svar) 

var den del af kravene i orden. Det næste var 
at få ham chippet, hvilket forlanges af de 
engelske veterinærmyndigheder. Så snart det 
var gjort, skulle der ansøges om et såkaldt 
ATC-nr. (Authority To Compete / Tilladelse til 
at konkurrere) hos The Kennel Club. Det 
kræves der, for at man kan blive tilmeldt en 
hundeudstilling i England. Dette foregik via 
internettet sammen med en bankoverførsel af 
gebyret. Kort efter ankom et meget fint diplom 
med ATC-nummeret og nu kunne selve til-
meldingsprocessen begynde. 

England er ikke medlem af FCI lige som re-
sten af Europa, så de har andre klasser og 
grupper. Der er en række klasser, som for det 
første har med hundens alder at gøre, og 
dernæst om hunden har opnået forskellige 
placeringer på shows i England. Dette er 
primært for de i England boende hunde, vi 
andre går efter alder. Nu har englænderne 
det system, at samme hund kan tilmeldes i 
flere klasser, hvilket ikke gør det nemmere og 
så har de ingen Champion Klasse. Det vil 
sige, at alle Internationale og Nationale 
Champions fra såvel England som fra resten 
af Verden står i Åben Klasse sammen med 
de hunde, der er gamle nok til det. Altså en 
meget svær klasse at gøre sig gældende i. 
Efter megen overvejelse valgte vi at stille 
Buksie i Veteranklasse og Bakari i den 
”grusomme” Åben Klasse. Tilmeldingen fore-
gik også over internettet og selvom jeg havde 
lidt problemer undervejs, så var medarbejder-
ne i tilmeldingsfirmaet ”Fosse Data Systems”, 
som The Kennel Club har udliciteret den elek-
troniske tilmelding til, meget hjælpsomme. 

Nu var tilmeldingen så i orden og så gjaldt 
det, hvordan kommer vi derover og hvor skal 
vi overnatte. Her benyttede vi os af et tilbud 
fra en hollandsk turarrangør van den Berg, 
hvis repræsentant vi havde truffet i Amster-
dam. De tilbød at arrangere reservation af 
overfart (vi valgte Eurotunnelen) og hotel i 
Birmingham. Tunnel tur-retur og to overnat-
ninger kr. 6.400,-. Det er ikke nogen billig 
affære at komme til Crufts. Det kan dog gøres 
noget billigere, hvis man vælger færge over 
Kanalen og bor udenfor Birmingham. Oveni 
kommer så kørsel frem og tilbage samt over-
natning ud og hjem, hvis man da ikke vil køre 
ca. 1.500 km i et stræk. Når man så medreg-
ner fortæring etc. kommer sådan en tur let op 
på kr. 10-12.000,-, men sådan er det jo med 
en hobby, den koster. 

Det sidste vi nu manglede var, at få 
”drengene” givet en ormekur og en flåtbe-
handling, som det er krævet af de engelske 
veterinærmyndigheder. Dette skal foregå hos 
dyrlægen og skal foretages mellem 48 og 24 

timer, før man kører over den engelske græn-
se. Her er det vigtigt, at dyrlægen er meget 
omhyggelig med at notere dato og tidspunkt i 
hundepasset. 

Vi skulle ”på” om søndagen, så vi drog hjem-
mefra fredag morgen tidligt og kørte gennem 
Tyskland, Holland og Belgien til Calais i 
Frankrig. Her havde vi reserveret et hotel via 
hotels.com på internettet. Det er en meget 
praktisk side, hvor man kan reservere hoteller 
overalt med rabat og betale i danske kroner 
via betalingskort på nettet. Næste morgen gik 
vi først en lang tur med hundene og kørte 
derefter ned til tunnelterminalen. Det er noget 
anderledes end Limfjordstunnelen eller Øre-
sundstunnelen. Man kører ikke selv under 
kanalen, men bliver fragtet med bil og det 
hele i tog. Området er som en gigantisk bane-
gård med et utal af perroner, og 
”ombordstigning” sker i bageste ende af to-
get, hvorefter man kører frem gennem vogne-
ne, til man ikke kan komme længere. Der 
holder tre til fire biler i hver togvogn og under 
”underfarten” bliver disse adskilt af vandtætte 
porte. Turen tager ca. ½ time og man kan 
enten blive i bilen eller gå sig en tur langs 
bilrækken fra vogn til vogn, hvor der er ad-
gang gennem elektronisk oplukkelige døre. 

Tilbage til indtjekningen. For at komme ind i 
England skal man gennem et veterinærtjek, 
hvor de gennemgår hundepasset og evt. 
øvrige papirer og tjekker chippen. Vi kom 
frem til veterinærkontoret i god tid og det 
vrimlede allerede med hunde fra alle lande, 
der skulle til Crufts og udstilles. Da vi kom 
frem til skranken begyndte genvordigheder-
ne. Da Bakari var chippet efter blodprøvesva-
ret, skulle vores dyrlæge, der har chippet 
ham attestere, at det nu også var den rigtige 
hund, og at han havde set blodprøvesvaret. 
Vi medbragte derfor et fint brev på engelsk 
med flere stempler fra dyrlægen og fremlagde 
dette for  
 fortsættes næste side 

Et besøg på verdens største hundeudstilling ”Crufts” 

Af Poul H. Jensen 
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forsat fra forrige side 
 inspektøren. Men nej, ”Jeg kan jo ikke se, at 
det er en dansk dyrlæge”. Jeg argumentere-
de, at vi havde gjort præcis, hvad der stod i 
reglerne og at det jo ikke er almindeligt, at  
have et stempel med landenavn på. Efter en 
længere diskussion gav inspektøren sig og vi 
gik videre i processen. Straks efter kom næ-
ste anstødspunkt. Bakari er født i Slovakiet 
og er derfor også tatoveret der. Det var imid-
lertid et problem, da ”England anerkender 
ikke slovakiske tatoveringer, det skal være 
en dansk, som er anerkendt”. Nu steg mit 
blodtryk og pulsen var over 200 efterhånden 
som diskussionen fortsatte. Jeg forsøgte at 
forklare, at da hunden var købt i Slovakiet, 
skulle den naturligvis også tatoveres der, for 
at jeg kunne udføre den og indføre den i 
Danmark. Det forstod inspektøren godt, men 
”De engelske regler siger, at det ikke må 
være en tatovering fra Slovakiet”. Jeg argu-
menterede, at man jo ikke kunne tatovere 
hunden to gange, først i Slovakiet og senere 
i Danmark og det havde man da forståelse 
for, men det udløste ingen indgangstilladel-
se. Der blev så ringet op til de engelske kol-
leger i Dover og efter endnu en længere 
samtale, hvor jeg igen forklarede sagen, 
sagde vedkommende, at så måtte hun tale 
med sin overordnede, hvorefter hun ville 
ringe tilbage. Hun sagde ikke hvornår, så 
pulsen forblev høj. Efter ca. ½ time ringede 
hun så tilbage og fortalte den gode nyhed, at 
de var blevet enige om at udstede en tilladel-
se til at indføre Bakari til England. Dette blev 
kort efter bekræftet på en fax. Heldigvis var 
der ingen problemer med Buksie, selvom 
han også var chippet efter blodprøvesvaret, 
men nu var hun ved at være træt af at disku-
tere med mig og så kunne jeg jo også bevi-
se, at han havde været i England før. 

Hele denne seance varede ca. 1½ time, 
hvilket beviser, hvor vigtigt det er at have alle 
papirer i orden og alle datoer og klokkeslæt 
noteret i hundepasset korrekt og med sam-
me kuglepen, så det ikke kan se ud som om, 
noget er tilføjet senere. 

Vi kørte nu ombord i toget som transporterer 
alle køretøjer gennem tunnelen. Overfarten 
varede ca. ½ time og så skulle vi til at køre i 
venstre side af vejen. Det er ikke det store 
problem, før man kommer til en rundkørsel. 
Så er det om at holde tungen lige i munden. 
Nå, det lærte vi hurtigt og kom godt frem til 
Birmingham.  

Næste morgen var vi meget tidligt oppe. Vi 
havde fået at vide, at skulle vi have en par-
keringsplads - bare nogenlunde i nærheden 
af udstillingen, skulle vi være der ved halv 
syv tiden. Det var vi så. Der var masser af 
parkeringsplads og da vi kom ind i hallen, 
viste det sig, at vi var de første RR-ejere, der 

havde indfundet sig. Nå, det gav os jo god tid 
til at finde vores ”bås” og få os indrettet. På 
Crufts er det sådan, at alle tilmeldte hunde 
har en ”bås” på ca. 1 x 1 m., hvor de tre sider 
er lukkede og forsiden åben. På gulvet ba-
gest i ”båsen” er der en ring, som man kan 
binde hunden til. Vi havde som sædvanligt 
vore udstillingsbure med, så dem stillede vi 
ind i ”båsene”, så vore to ”drenge” kunne føle 
sig hjemme. Over bagsiden af ”båsen” er der 
en skrå plade hvorpå hundens ringnummer 
på forhånd er placeret i to eksemplarer. Et til 
at tage på i ringen og et til at vise, hvilken 
hund der står i ”båsen”. 

Efterhånden kom der flere og flere deltagere 
til stede og da det hele startede kl. 8.30, var 
vi mere end 250 Ridgebacks samlet omkring 
ringen. De første der skulle bedømmes var 
Veteranklasse Hanner. Her var Buksie med 
sammen med 13 andre ”voksne” hanhunde. 
Efter et par hurtige runder og en kort indivi-
duel besigtigelse blev 5 stk. udvalgt og re-
sten blev bedt om at forlade ringen. De heldi-
ge 5 blev nu sendt rundt endnu et par gange 
og så blev vi placeret på pladser fra 1 til 5. 
Jeg skriver ”vi”, for Buksie var heldigvis ble-
vet udvalgt. Han blev så placeret som nr. 5. 
Derefter var det de unges tur. I England har 
man opdelt hundene i andre klasser end her 
i Europa, så man kan ikke helt sammenligne, 
men den sidste klasse er Open Class, hvor 
alle de hunde står, som er voksne og evt. er 
nationale eller internationale champions. Der 
er ingen Championklasse i England, så ho-
vedparten af hundene, som Bakari var oppe 
imod, var i forvejen Champions, så det var 
hård konkurrence. Forløbet var som i de 
andre klasser. Der var 43 hunde i klassen, 
så dommeren delte dem op i 4 grupper. Da 
alle var igennem blev ca. 15 af os kaldt ind 
igen. Det var dommerens første short-liste. 
Vi skulle så løbe igen og efter endnu en ud-
vælgelse, var der 8 tilbage og vi var stadig 
med. Nu blev det spændende. Der skulle jo 
kun bruges 5. Endnu engang blev vi sat un-
der luppen og de 5 blev placerede. Hurra, vi 
var med og fik en fjerdeplads. Det var den 
højeste placering af en Ridgebackhan, der 
ikke var Champion, så vi var ovenud tilfred-
se. I det hele taget, at tage til verdens største 
hundeudstilling og få placeret begge sine 
hunde, må siges at være yderst tilfredsstil-
lende. Dette skal også ses i lyset af, at de 

der ikke bliver placeret ikke får noget som 
helst. Ingen kritik, ingen kvalitetspræmiering, 
ingenting. Vi fik da i det mindste et papkort til 
hver hund med deres placering på. 

Den hund der blev BIR (eller BOB, som det 
hedder på engelsk) går videre til ”Store Ring” 
i en speciel hal med hele 7.000 tilskuerplad-
ser. Her skal man købe billetter på forhånd 
og der var helt udsolgt til de afsluttende kon-
kurrencer. England er ikke medlem af FCI, 
så de har andre grupper end vi og kun 7 
grupper. Ridgebacken hører til den såkaldte 
”Hound Group”. De afsluttende konkurrencer 
på Crufts bliver vist hver dag i de fire dage, 

udstillingen varer, direkte på BBC. Det er et 
fantastisk show. Grønt tæppe, spotlight på 
hundene og flotte kommentarer over højtta-
lerne. Til slut kommer så de 7 gruppevindere 
ind, en efter en med projektør på og musik 
og BIS-dommeren udvælger efter grundig 
overvejelse den hund, der skal være årets 
Crufts-vinder. Det er en placering, der er 
megen præstige i og som udover en enorm 
pokal giver en pengepræmie på hele kr. 
1.750,00. Crufts er det eneste sted jeg ken-
der til, hvor det giver kontanter at vinde, men 
rig af det kan man ikke blive, selvom man 
skulle være heldig at nå helt til tops. 

Glade og tilfredse med resultaterne tog vi en 
overnatning mere i Birmingham, hvorefter vi 
næste morgen begav os mod Dover igen. 
Det viste sig imidlertid ikke at være helt så 
enkelt, som vi havde forestillet os. I nattens 
løb var det blæst op til orkan og vi hørte over 
radioen om masser af væltede træer, indstil-
lede færger etc. Da vi skulle forbi London var 
der kaos på motorvej 25, som går rundt om 
byen, så vi valgte at køre ad landevej gen-
nem udkanten af London. Vi kom frem til 
tunnelen med ca. ½ times forsinkelse, men 
da der går tog hele tiden, kom vi bare med 
en senere afgang. Vi var da glade for at vi 
havde valgt tunnelen, da vi hørte om alle 
problemerne for færgefarten over Kanalen. 

På vejen hjem lavede vi en overnatning i 
Tyskland i en lille by der hedder Kempen og 
fik en dejlig middag og fejrede det gode re-
sultat. Næste dag kørte vi så hjem til Tåsinge 
efter 5 begivenhedsrige dage.  



 
Hunden tilmeldes i 
(udstillingsgebyr efter DKK’s regler) 
 
Babyklasse (3-6 mdr.) kr.  205,00 _____ 
Hvalpeklasse (6-9 mdr.) kr.  205,00 _____ 
Juniorklasse (9-18 mdr.) kr.  305,00 _____ 
Mellemklasse (15-24 mdr.) kr.  305,00 _____ 
Åben klasse (over 15 mdr.) kr.  305,00 _____ 
Championklasse kr.  305,00 _____ 
Veteranklasse (fra 8 år) kr.  305,00 _____ 
Parklasse kr.  0,00 _____ 
Avlsklasse kr.  0,00 _____ 
Opdrætsklasse kr.  0,00 _____ 

Juniorhandling (12-17 år) kr.  20,00 _____ 
Barn & Hund (til og med 11 år) kr. 20,00 _____ 
 

Uofficielle klasser koster ½ pris af alm. udstill.gebyr 
 

Alle beløb er i DKK. 
 

I tilfælde af mere end 90 tilmeldte hunde i de officielle 
klasser deles hanner og tæver i 2 ringe. 
Lørdag dømmer Orit Nevo hanner og Mrs. de Vries-
Hoogland tæver. Søndag dømmer Mrs. de Vries-
Hoogland hanner og Orit Nevo tæver. 
Jf. i øvrigt dit PM, som fremsendes senest en uge før 

Tilmelding til Barn & Hund og Juniorhandling kan også 
ske på dagen, men aht. indkøb af præmier er det rart 
at vide på forhånd. 
 

 

Der indbetales til udstilling,  
middag og morgenmad   i alt kr. _______ 
 
Beløbet overføres til Danske Bank konto 1551– 7360444 
IBAN: DK27 3000 0007 3604 44 
SWIFT-BIC: DABADKKK 
Ved betaling med check eller kontant tillægges et gebyr på 
kr. 30,00 

Tilmeldingen sendes til: Poul H. Jensen 
 Vindebyørevej 5, Tåsinge 
 5700 Svendborg 
 E-mail: buksie@buksie.dk 
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RIDGEBACK-DAGE 2008 
Tilmeldingsfrist 12. juli 2008 

Lørdag den 23. august  
Kl. 10:00 Certifikatudstilling  -  dommer Orit Nevo, Israel 
Kl. 12:00  I frokostpausen afholdes Uofficiel udstilling 
Kl. 18:00 Festmiddag med uddeling af årets diplomer og pokaler til  
 de mest vindende hunde indenfor lydighed og udstilling.  
 Bagefter fortsætter vi det hyggelige samvær med masser  
 af hundesnak, rødvin, kaffe og lidt god musik. 

Søndag den 24. august 
Kl. 9:00 Fælles morgenmad (skal bestilles) 
Kl. 10:00 Certifikatudstilling  -  dommer Mrs. de Vries-Hoogland, NL  
Kl. 12:00  I frokostpausen afholdes Uofficiel udstilling 

Frokost begge dage 
Der vil blive mulighed for at bestille 3 slags smørrebrød og sportsboller 
med forskelligt pålæg, eller blot at købe mad fra cafeteriets menu.  
Medbring selv bord, stole eller tæpper. 

TILMELDINGSBLANKET til Rhodesian Ridgeback Klubbens RR-dage 2008 

 
 

 

 

 

Stambogsnavn: 
  

Reg. nr.: 

Han: 
 

Tæve: 
 

Farve: 
 

Født: 
 

Far: 
  

Reg. nr.: 
 

Mor: 
  

Reg. nr.: 
 

Opdrætter: 
  

Ejer: 
  

Telefon: 
 

Adresse: 
  

Vi ønsker at deltage i middagen lørdag aften 

Antal voksne á kr. 150,00 _____ 

Antal børn á kr. 75,00 _____ i alt kr. _______ 

 
Vi ønsker at deltage i morgenmad søndag  

Antal á kr. 40,00 _____ i alt kr. _______ 

 
Vi ønsker at overnatte på stedet vha. 

- opstilling af telt/campingvogn  antal pers. _______ 

- luftmadras i hallen antal pers. _______ 

Overnatning 
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 

Tilmelding kan også ske via klubbens hjemmeside:    www.ridgebackklub.dk 
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ÅRETS HUNDE 2007-2008 

ÅRETS EKSTERIØRHUND 
Tusani Cool Bakari 
Opdrætter: Monika Tusanova 
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen 

ÅRETS BABY/HVALP HAN 
Kimyemi Luka F’Utenzi 
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Ejer: Svend Erik Larsen 

ÅRETS BABY/HVALP HAN 
Ökensandens Poma Von Yesekani 
Opdrætter: Annette Enderberg, N 
Ejer: Lene Tornkjær & N. Frederiksen 

ÅRETS BIM 
Stenänga Bintza Épris De L’Afrique 
Opdrætter: Margareta Lantz, S 
Ejer: Lorenz Linnet 

ÅRETS BABY/HVALP HAN 
Revodana’s Manhattan Transfer 
Opdrætter: Denise Flaim & Frederick F. Eder 
Ejer: Margit Sand & Helle Lauridsen 

ÅRETS BABY/HVALP TÆVE 
Hazinas 4th Tafika 
Opdrætter: Lena Carlsson 
Ejer: Anne Julie K. Lorentzen 
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ÅRETS HUNDE 2007-2008 

ÅRETS JUNIOR HAN 
Excellence Abadu 
Opdrætter: Ina & Arno van Herpen 
Ejer: Tina Nielsen 

ÅRETS MELLEMKLASSE HAN 
Tusani Cool Bakari 
Opdrætter: Monika Tusanova 
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen 

ÅRETS ÅBEN KLASSE HAN 
Ikunga Akua Neo 
Opdrætter: Christina Helsted & John Boje 
Ejer: Janni & Benny Fischer 

ÅRETS JUNIOR TÆVE 
Kinyemi Koka E’Kimya 
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Ejer: Caroline Larsen & Johnny Heyn 

ÅRETS MELLEMKLASSE TÆVE 
Stenänga Bintza Épris De L’Afrique 
Opdrætter: Margareta Lantz, S 
Ejer: Lorenz Linnet 

ÅRETS ÅBEN KLASSE TÆVE 
Kushika Tanami Moya 
Opdrætter: Diane Stratton, AUS 
Ejer: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
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ÅRETS HUNDE 2007-2008 

ÅRETS CHAMPION HAN 
Kinyemi Anzi A’Bhubesi 
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen 

ÅRETS SENIOR HAN 
Kinyemi Anzi A’Bhubesi 
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen 

ÅRETS VETERAN HAN 
Kinyemi Anzi A’Bhubesi 
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen 

ÅRETS CHAMPION TÆVE 
Hazina’s 2nd I Zibu 
Opdrætter: Lena Carlsson & Ebbe M. Møller 
Ejer: Lena Carlsson 

ÅRETS SENIOR TÆVE 
Hunting Choir’s Issa 
Opdrætter: Benta & Vagn Dons Møller  
Ejer: Jo-Ann Nielsen 

ÅRETS ÅRETS VETERAN TÆVE 
Zumeli’s Anzika 
Opdrætter: Søren Holmgaard 
Ejer: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
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ÅRETS HUNDE 2007-2008 

ÅRETS OPDRÆT KLASSE 
Kennel Kinyemi 
v/ Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 

ÅRETS BRUGSHUND + ÅRETS LP1 HUND 
Soweto Akhele Kenzo (Kenzo) 
Opdrætter: Anders & Signe Hedegaard 
Ejer: Hans Lock og Dorthe Gundberg  

ÅRETS AVLS KLASSE 
Kinyemi Anzi A’Bhubesi 
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen 

 
OPSKRIFT PÅ HUNDEFRIKADELLER 
 
Jeg kendte engang en hundeejer, der kæmpede 
med en hund, som ikke ville spise, da alle gode 
råd var brugt op, forsøgte hun med en kombinati-
on af ”menneskemad” og den gode hundeejers 
kostplan. Idéen til hundefrikadeller var født. 
Opskrift: Lavproteinfoder (grønsagsfoder) røres  
 med hakket kalv eller kalkun, æg,  
 eventuelt kalk, vand og lidt salt. 
 Farsen formes til frikadeller og steges  
 i margarine/olie på panden. 

Rhodesian Ridgeback Klubben afholder ringtræning i St. Merløse  
Fritidscenter i weekenden d. 13. - 14. september 2008. 
Som instruktør har vi inviteret Maria Kierkegaard fra Sverige.  
Maria er selv en garvet udstiller og afholder kurser rundt omkring i 
Sverige. Der er kun plads til 20 deltagere, så tilmeld dig så hurtigt 
som muligt. 
 
Prisen for denne weekend er 750 kr. Udover undervisning bliver der 
serveret frokost begge dage, samt kaffe og kage. Drikkevarer købes 
på stedet. 
 
Tilmeldingsfrist er 10. august 2008 
Spørgsmål og tilmelding til Nada på kinyemi@kinyemi.com 
Betaling skal ske til klubbens konto (se side 2) 

Se mere på  www.ridgebackklub.dk 

Mange medlemmer har efterlyst ringtræning — nu gør vi noget ved det! 

Maria og Akeron 
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Lure coursing – lige noget for en Rhodesian Ridgeback 
Af Erik Kristensen  -  Næstformand 

Hvis ikke dig og din hund allerede har 
prøvet det, så skylder I jer selv en ople-
velse af de helt store – det er helt ubeskri-
veligt at se vores elskede hunde drøne af 
sted efter ”haren”, men ikke mindst at se 
den klogskab  hundene udstråler.  
De fleste hunde får lynhurtigt fornemmel-
sen af, hvor der med fordel kan skæres 
hjørner, og hvor man skal holde kontakt til 
byttet – og 2. gang de prøver den samme 
bane er det uhyggeligt tydeligt. 
Vi ser dog flere hunde, der er lidt tøvende 
de første gange de stilles til start – de skal 
pludselig på jagt alene – mor og far gider 
ikke løbe med osv. osv. – der er ingen 
grund til fortvivlelse – efter et par løb vil 
størstedelen af alle Ridgebacks elske 
denne sport. 
For de uindviede kan lurecoursing, kort 
beskrives som hundevæddeløb på en 
mobilbane – dvs. man er ikke afhængig af 
faste installationer, men der er blot behov 
for et areal af en passende størrelse, da 
banen gerne skal være længere end 300 
meter, krydret med et passende antal 
sving. Hundene løber en eller flere ad 
gangen – når der er flere hunde, skal der 
benyttes mundkurv – vi er rører ved hun-
dens dybe instinkter for jagt og byttedrift, 
og de fleste hunde står MEGET højt ”i 
tændingen”, når der løbes – så gamle 
venskaber glemmes hurtigt for haren er 
MIN. 
 
For at vi alle kan få en rigtig god oplevel-
se, og mødes til en aktivitet, der sidder 
lige i øjet til Ridgebacken, har klubben 
sammen med de erfarne lurecoursere 
opstillet nedenstående retningslinier for 
afvikling af lurecoursing i klubbens regi – 
så kan vi alle være med. Husk nu – har 
du ikke været til lurecoursing, så har du 
snydt dig selv og ikke mindst din hund.   
hund kommer til lurecoursing. 

Vejledning for hund/fører ved  
deltagelse i RRK’s lurecoursing. 
 
For at deltagelsen i RRK’s lurecoursing 
arrangementer skal blive en positiv ople-
velse for både RR og fører, er der nogle 
anvisninger føreren skal gøre sig bekendt 
med før løbsstart. 
 
Lurecoursing er en disciplin hvor hundens 
jagtinstinkt pirres, dvs. man vil ofte se sin 
RR reagere på en måde som man nor-
malt ikke ser i hverdagen. Har den prøvet 
det et par gange med succes, vil hunden 
blive meget ’tændt’, når den finder ud af, 
hvad der skal ske. Dette gælder også de 
andre RR’s, der opholder på coursing 
området, så føreren skal være opmærk-
som på både egen RR og på de andre. 
 
Før løbet 
• Tilmeld dig hos løbsledelsen, og betal 

startafgiften. 
• Varm din hund op, således at muskel- 

og ledskader undgås. 
• Hunden skal altid være i snor på løbs-

området. 
• Kontroller at hunden ikke kan trække 

sig ud af halsbåndet. 
• Være opmærksom på din lineføring, det 

er ikke alle andre hunde, der har lyst til 
at ’snakke’ 

• Hav din hund klar 5 minutter før I skal 
starte, således at vi undgår ventetid 

• Hold altid afstand til banen, hvor der er 
løse hunde. 

 
Løbsstart/løbet 
• Gå til start, når hareføreren kalder dig 

frem. 
• Følg hareførerens anvisninger for start 

af hunden. 
• Gør opmærksom på om din     
 hund en begynder eller en 
 øvet lurecourser. 
• Når din hund er startet, skal 
 du gå til mål- området og 
 være klar til at sætte line på 
 din hund igen. 
• Bryder din hund løbet er 

det vigtig, at du får din hund 
indkaldt hurtigst muligt, du 
skal altså kunne kalde din 
hund til dig. 

• Når hunden ankommer til målområdet 
skal den roses og have lov til at bide/
snuse/lege lidt med byttet, før du fjerner 
den fra banen. 

• Ved start med flere hunde skal disse 
bære mundkurv. 

Efter løbet 
• Kontroller hunden for skader (ben, træ-

depuder, klør mm.) 
• Gå hunden af. Pulsen er lige nu meget 

høj, musklerne er spændte, en let trave-
tur på´500-1000 meter får pulsen ned 
og får musklerne til løsnes. 

• Er din hund tørstig må den kun drikke 
lidt vand lige efter løbet, pulsen skal 
være nede før den må drikke større 
mængder. 

• Er det meget varmt skal den ligeledes 
køles ned med vand. Skyl benstammer 
og underkant af brystet, men undgå at 
nedkøle de store hovedmuskler. 

 
Flere løb samme dag 
Er du tilmeldt til flere løb starter slapper i 
bare af mellem løbene. 
 
Generelt 
Husk at alle der starter en hund i et løb 
også skal trække haren ud. Du skal træk-
ke haren når der er to løb tilbage før du 
skal starte din hund. Aftal evt. med en 
anden løbsdeltager at i trækker haren ud 
for hinanden hvis dette ikke kan lade sig 
gøre. 
 
Vi håber, I får en rigtig dejlig coursing-
dag, på snarligt gensyn……. 
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Klubben lykønsker 

Far: MultiCH Kinyemi Anzi A'Bhubesi 
Mor: MultiCH Macumazahn Tusani Pearl  

Opdrætter: Monika Tusanova, SK 
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen, Tåsinge 

Ny Dansk Champion + 
Berlinsieger 08 
 
DEVDHJCH DEKLBJCH VDH-EUSG KBHV07 
DKKV07 W07 DKCH BESG08 

Tusani Cool Bakari 

Allerede i 1974-75 forsøgte vi, en flok på 
10-12 personer, deriblandt flere opdrættere 
og racerepræsentanten i Fællesklubben, at 
diskutere muligheden for at starte en speci-
alklub for RR. 

Der var ikke megen viden om racen den-
gang. Jeg havde selv kun en A5 side om 
racen. Vi udvekslede de erfaringer vi havde 
gjort hver især. Men der var ikke den store 
vilje til at starte en klub. Det var blandt an-
det lysten til den større åbenhed og ret-
ningslinier, der især manglede. 

Vi havde heldigvis en dygtig og hjælpsom 
racerepræsentant  Laila Junkov. Hun var en 
god støtte for mange af os. 

Klubben blev til ved hjælp af mange menne-
skers interesse for vores dejlige race. Gen-
nem 10-15 år havde vi hver især stiftet 
bekendtskab med racen. Vores indfalds-
vinkler var meget forskellige, flere havde 
været udstationeret i Afrika og havde taget 
hundene med hjem, andre havde hentet 
dem i England. Og så kom avlen heldigvis i 
gang i Danmark. 

Hvis man dengang hørte om eller mødte 
nogen Ridgeback var det bare om at finde 
ud af, hvor den hund kom fra og om dens 
ejere var interesserede i at holde kontakten, 
det var de fleste heldigvis. Mange af os 
lærte hinanden at kende på DKK’s udstillin-
ger. I de år var det lidt et gæt, hvis man 

skulle sætte tal på, hvor mange RR, der var 
i Danmark, det var ikke alle, der fik deres 
hunde omregisteret . I 1983 var der ca. 
250-300 R.R. herhjemme. 

I 1982 lykkedes det at samle en del RR- 
ejere, der var interesserede i at starte en 
specialklub. Der blev gjort forsøg på at star-
te en klub i samarbejde med to andre racer, 
på initiativ af Allan og Pia Schrattenholz. 
Lysten til det var stor, men der var ikke op-
bakning fra DKK. 

Senere det år lykkedes det. Vi, Allan og Pia, 
Mette, Ole, Jens og Vibeke havde mødtes en 
del gange for at få det hele på plads. På et 
tidspunkt var alt klart og klubben en realitet. 

Den 26.9.1982 var der så stiftende Gene-
ralforsamling i Gadstrup, der var 24 frem-
mødte. Den første bestyrelse bestod af:  
Formand Mette Kjærsgård, næstformand 
Ole René Hempel, kasserer Jens Trønning, 
sekretær Vibeke Olsen, redaktør Allan 
Schrattenholz, 1.suppleant Pia Schratten-
holz, 2. suppleant Tommy Drostbo. 

Vi ville udbrede kendskabet til racen ved 
artikler om RR’s historie, sygdomme som 
sinus og HD m.v. samt afholde udstillinger, 
hvor vi også var med til at vælge dommere. 

Især Ridgeback-dagen blev vældigt værd-
sat, der var som nu, mulighed for en bedøm-
melse af alle, også hunde med skønheds-

fejl. Det blev med de mange lege og små 
konkurrencer en glad familiedag. I klub regi 
blev der også etableret et lydighedshold. 
Medlemmerne lærte hinanden at kende, 
det har givet mange RR venner. For mit eget 
vedkommende har det givet venner for livet. 

I maj 1983 var vi 92 medlemmer, det var 
vist ret flot. På Ridgeback-dagen i 1983 
havde vi Janet Murray fra Sydafrika som 
dommer, det var en stor oplevelse, at denne 
Ridgeback kapacitet kom og dømte vores 
hunde. I 1984 startede vi konkurrencen om 
årets hund, den fik som håbet flere med-
lemmer til at udstille oftere. Vi havde en 
fantastisk periode, hvor alt blomstrede og 
hvor bestyrelsesmøderne udviklede sig til 
de rene fester ikke mindst grundet Ole der 
altid har været god for nogle festlige ind-
slag. I 1988 havde vi den ære at afholde 
World Symposium for RR, dette blev afholdt 
i Hillerød. I samme weekend  afholdes der 
DKK-udstilling, hvor vi havde inviteret Jack 
Selby, England som dommer. Der deltog 57 
RR  -  godt gået i 1988. På udstillingen hav-
de vi en informationsstand med tombola, vi 
havde fået sponseret de fineste gaver også 
fra flere udenlandske  gæster.  

Alt i alt fik klubben en god start de første 
spæde år. 

Rhodesian Ridgeback Klubbens start 
Af Vibeke Poulsen  -  Æresmedlem 
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Jeg fornemmer en "amerikansk" tendens til, 
at vi neutraliserer vores hunde i et væk, og 
det er jeg rigtig ked. 
 
Flere af de hunde jeg møder, som er kastre-
ret eller steriliseret, udvikler en indad-
vendt adfærd og virker i grelle tilfælde nær-
mest blottet for livsglæde. 
Primært ser jeg hanhunde, der f.eks. 
på baggrund af en strejfende adfærd eller 
aggressiv adfærd, er kastreret, og som ef-
terfølgende lever et livs-glæde-lyst forladt 
liv.  
Det kan da ikke være rimeligt, at fordi vi 
ikke kan opfylde hundens behov, så neutra-
liserer vi den – altså fratager den en del af 
dens liv – eller kan det? 
 
Flere "lærde" påstår, at det er sundere for 
hunde at blive neutraliseret, da de så lever 
længere og undgår visse sygdomme!?  
I mine øre lyder det ikke rigtigt, at man skal 
fjerne noget man er født med, for at leve 
længere.  
Selvfølgelig er der også velbegrundet tilfæl-
de for at neutralisere hunde, og her skal 
indgrebet selvfølgelig foretages uden yderli-
gere kommentarer, men når folk ringer og 
spørger, om det kan være rigtigt, at en vel-

fungerende hanhund skal kastreres, fordi 
han hopper lidt op af en tæve og snuser lidt 
til en tæve, som lige har været i løbetid, 
så mener jeg ikke længere, at vi er rimelige 
overfor vores hunde. 
 
Sjovt nok begrundes denne ”neutralisa-
tionstrang" med undersøgelser lavet i USA 
og andre lande, og selvfølgelig skal vi lære 
af de andre landes erfaringer, men vi har 
altså stadig en helt anden måde at le-
ve med vores hunde på, end de har i USA. 
Kan vi med rimelighed overfor os selv og 
vores dyr, basere vores tankegang på un-
dersøgelser lavet i USA om USA – kan vi 
direkte overføre dem til danske forhold?  
Det nægter jeg at tro på og i særdeleshed, 
når det handler om hunde og fratagelse af 
deres produktionsevner, som sikkert har 
langt større betydning end vi har mulighed 
for at forstå og begribe. 
 
Hvornår bør man så kastrere eller sterilise-
re? Jeg kan ikke finde en gylden tommelfin-
gerregel for at foretage indgrebet. 
At en hanhund snuser en tæve i numsen er 
altså ikke nødvendigvis lig med, at han 
skal af med bollerne, og at en tæve en en-
kelt gang eller to har samlet alle sine bam-

ser i sin kurv, og passet og plejet dem som 
om det var hvalpe, er heller ikke nødvendig-
vis en grund til at fjerne underlivet på hen-
de. 
Desværre lever vi i et stresset samfund, 
hvor der ofte ikke er overskud, tid og tålmo-
dighed til, at vi lige ser tiden an - at vi i en 
periode lægger vores vaner lidt om og prø-
ver at hjælpe hunden til en mere "normal" 
og harmonisk adfærd igen. Disse få ændrin-
ger kan i nogle tilfælde være nok til, at hun-
den også ændrer adfærd og dermed kan 
forblive intakt.  
Grib til egen barm før du vælger at neutrali-
sere din hund! – om ikke for andet, så for 
hundens skyld. Undersøg hvordan du kan 
gøre livet lettere for din hund, i stedet for, at 
din hund skal gøre livet lettere for dig ☺  
 
Det er ikke altid nok at spørge dyrlægen. 
Han/hun hører ofte de negative ting og vil 
selvfølgelig gerne hjælpe dig som kunde. 
Han/hun har ikke tid til at komme hjem til 
dig, se hunden i dens omgivelser og forhol-
de sig til problemstillingen, hvilket godt kan 
tage flere timer at få gennemgået.  
 
 fortsættes side 24 

Neutralisering af hunde 
Af Gitte Westen Breaum, KæledyrsKompagniet 

NORDCH NCH NORDJV-04 KBHV-05 
The Ridged Viking Adores Me ("Asti) 
 
(MultiCH Aakemba King Astor Gi'Fumo X 
SCH NCH Shangaza's Appetite 4 Destruction) 

DKCH  
Zumeli's Dayimani (”Mani”) 
 
(NORDCH DCHVDH INTCH Zumeli's Chekesha X 
AMCH ITCH Leoridge Bango) 

Se mere på www.zumelis.dk eller kontakt os på:  +46 410 330612 eller  +45 24 84 16 07 

Hvalpe uge 30! 
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Langsigtede helbredsrisici og -fordele forbundet med sterilisation/kastration af hunde 

Uddrag af artikel af Laura S. Sanborn, 2007 oversat af Lykke Linnet 

Læs hele artiklen på:  
http://www.naiaonline.org/pdfs/
LongTermHealthEffectsOfSpayNeuterInDogs.pdf 

Hundeejere i USA er ofte blevet rådet til 
at sterilisere/kastrere deres hunde af hel-
breds/sundhedsmæssige årsager. Denne 
trend er nu også kommet til Danmark. En 
række helbredsfordele bliver nævnt, dog 
uden at bevis for disse sundhedsfordele 
anføres. 
Når diskussionen går på konsekvenserne 
for helbredet ved sterilisation/kastration 
bliver risici sjældent nævnt.  Sommetider 
nævnes nogle risici, men de alvorligste 
nævnes ikke. 
Denne artikel forsøger at opsummere de 
langsigtede risici og fordele ved sterilisati-
on/kastration af hunde, som er at finde i 
veterinær medicinsk litteratur. 
Artiklen diskuterer ikke konsekvenserne 
af sterilisation/kastration i forbindelse med 
regulering af bestanden, ej heller diskute-
rer den konsekvenserne for adfærd. 
 
Næsten alle risici og fordele opsummeret i 
artiklen stammer fra retrospektiv epidemi-
ologisk forskning i hunde, denne undersø-
ger mulige forbindelser ved et tilbageblik i 
tiden. Nogle få risici og fordele stammer 
fra prospektive undersøgelser, dvs. un-
dersøgelser ved, hvilke man følger en 
udvikling frem i tiden. 
En objektiv gennemgang af den veterinæ-

re medicinske litteratur afslører en kom-
pleks situation vedrørende  langsigtede 
helbredsrisici og fordele ved sterilisation/
kastration af hunde.  
Der er bevis for at sterilisation/kastration 
hænger sammen med både positive og 
uønskede helbredskonsekvenser. En 
gennemgang viser også, hvor meget vi 
endnu ikke ved om emnet. 
Alt i alt viser det sig, at der ikke er nogen 
overbevisende grund til at kastrere han-
hunde, specielt ikke umodne hanhunde, 
for derved at undgå helbredsproblemer i 
fremtiden. I de fleste tilfælde kan antallet 
af helbredsrisici eller problemer ved en 
kastration overstige fordelene. 
På positiv-siden betyder en kastration 
af en hanhund at: 
- den lille risiko (sandsynligvis mindre end  
 1 %) for død pga. testikelkræft fjernes. 
- risikoen for diabetes reduceres måske. 
På negativ-siden betyder en kastration 
af en hanhund at: 
- risikoen for osteosarcoma (knoglekræft)  
 øges signifikant, hvis kastrationen sker  
 før hunden fylder et år. Knoglekræft er  
 en almindelig type kræft med en dårlig  
 diagnose, hos medium/store og store  
 racer. 
- risikoen for cardiac hemangiosarcoma  
 (hjerte tumor) øges med faktor 1,6 
- risikoen for hypothyrodicism (forkert 

funktion af skjoldbrudskirtlen, hvilket kan 

forårsage både fysiske problemer især i 
huden, men også temperamentsproble-
mer) tredobles. 

- risikoen for alderdomsrelateret tab af 
hjernefunktion øges 

- risikoen for fedme tredobles, en almin-
delig lidelse hos hunde, ofte med mange 
dertil knyttede lidelser. 

- den lille risiko (mindre end 0,6 %) for 
prostatakræft firedobles. 

- den lille risiko (mindre end 1%) for urin-
vejskræft fordobles. 

- risikoen for ortopædiske (knogle) syg-
domme øges 

- risikoen for uønsket reaktion på vaccine 
øges, fx allergi, nældefeber/udslæt, hjer-
testop, hjertekarchok, pludselig død. 

For tæver ser situationen mere kompleks 
ud. Antallet af fordele for helbredet ved en 
sterilisation kan i nogle (ikke alle) tilfælde 
overstige risici. Oddsene for bedre hel-
bred ved sterilisation afgøres sandsynlig-
vis af tævens alder og den relative risiko 
for forskellige sygdomme hos den enkelte 
race.  
På positiv-siden for tævers sterilisati-
on er: 
- hvis det gøres før tæven fylder 2½ år  
 reduceres risikoen for kræft i mælkekirt-
 lerne, den mest almindelige ondartede 
 type tumor hos tæver. 

  fortsættes næste side 

Klubben lykønsker 

Far: MultiCH Masithela’s Irresistible Chango  
Mor: LP1 LP2 UHP FP Hunting Choir’s Issa 

Opdrætter og ejer: Jo-Ann Nielsen, Vamdrup 
 

Ny Tysk Champion VDH 
 
UHP DEVDHCH  

Kuzonga’s Cirkeline 
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fortsat fra forrige side 

- risikoen for  underlivsbetændelse fjer 
 nes næsten. Ca. 23% af ikke- 
 steriliserede tæver er angrebne heraf.  
- Sygdommen er dødelig hos ca. 1 % af  
 ikke-steriliserede tæver. 
- den lille risiko (mindre end 0,5%) for  
 livmoder  og æggestok  tumors fjernes. 
På negativ-siden for tævers sterilisati-
on er: 
- hvis det gøres før tæven fylder 1 år  
 øges risikoen for knoglekræft  signifi 
 kant, en almindelig type kræft hos store  
 racer, med en dårlig helbredelsesprog 
 nose. 
- risikoen for kræft i milten øges med en 
 faktor på 2,2 og risikoen for hjertetumo-
 rer (cardiac hemangiosarcoma) øges 
 med en faktor på mere end 5. Det er en 
 almindelig type cancer og årsag til stor 
 dødelighed i nogle racer. 
- risikoen for hypothyrodicism (forkert 
 funktion af skjoldbrudskirtlen, hvilket  
 kan forårsage både fysiske problemer  
 især i huden men også temperaments  
 problemer) tredobles.  
- risikoen for fedme øges med faktor 1,6 -
 2. 
- forårsager inkontinens hos 4-20% af 
 tæver 
- øger risikoen for betændelse i skeden, 
 specielt hvis tæven steriliseres før pu-
 berteten. 
- den lille risiko (mindre end 1%) for urin
 vejstumors fordobles. 

- risikoen for knogle lidelser øges. 
- risikoen for uønsket reaktion på vaccine 
 øges. 
En ting står klart; meget af den viden om 
sterilisation og kastration som er tilgæn-
gelig er unuanceret og indeholder på-
stande som er overdrevne eller ikke be-
vist. I stedet for at være til hjælp for hun-
deejere har denne viden bidraget til al-
mindelige fejlopfattelser omkring hel-
bredsrisici og fordele forbundet med ste-
rilisation/kastration. 

I USA ser det ud til at den traditionelle 
sterilisations-/kastrationsalder på 6 må-
neder samt den moderne metode med 
sterilisation/kastration af selv helt små 
hvalpe disponerer hundene for helbreds-
risici som kunne være undgået ved en 
sterilisation/kastration efter hundens fysi-
ske modenhed er indtruffet. Eller måske 
for de fleste hanhunde at undlade kastra-
tion i det hele taget med mindre det er 
nødvendigt af helbredsmæssige grunde.  

Balancen mellem langsigtede fordele og 
ulemper varierer fra hund til hund. Race, 
alder og køn er variabler, som må over-
vejes sammen med ikke-medicinske fak-
torer for hver enkelt hund. 

Generelle anbefalinger for alle hunde ser 
ikke ud til at kunne støttes af resultater 
fra  veterinær medicinsk litteratur. 

 

 

RESULTATER FRA STORE RING 

 2008  

DKK Odense 16.02.2008 
Bedst i gruppen 

DKCH M’Gongo Tasu A’Tatu 

DKK Kreds 10 Næstved 23.03.2008 
Bedst i gruppen 3 

MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi 

DKK Kreds 10 Næstved 23.03.2008 
Bedst i Show - Veteran 

Zumeli’s Anzika 

 

 

 

UNGHUNDEMENTALBESKRIVELSE  

Der planlægges UHM i Århus  
den 27. september  

 
Yderligere oplysninger kan fås hos Helle 

Lauridsen på e-mail   helle@kibutata.dk 
eller på klubbens hjemmeside 

www.ridgebackklub.dk 
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 RESULTATER FRA STORE RING 

2008  

Til stede: 
Nada, Erik, Poul, Dorte og Helle (ref.) 

DAGSORDEN 

Bestyrelsen konstituerer sig: 
Formand:  Nada Nikolic  
Næstformand: Erik Kristensen 
Sekretær: Helle Lauridsen 
Kasserer: Poul H. Jensen 
Redaktør: Dorte Qvist 

Underskrift af sidste referat  
OK 

Indkommende post  
Brev fra Holmegård Glasværk om besøg 
på glasværket for indkøb af præmier 

HD/AA resultater kommer ikke mere fra 
DKK, Nada har hentet følgende på Hun-
deweb 
HD: 5 hunde med status A og 5 med  
 status B 
AA:  8 hunde med status 0, 1 hund  
 med status 2 og én der ikke er  
 albuefotograferet  pga. dyrlægefejl.  

Mail fra mange medlemmer, som synes 
det nye blad er super flot ☺ 

Mail fra den norske avlskommittee, som 
gerne vil have lov til at bruge vores ”Råd 
og vejledning til nye opdrættere”, hvilket vi 
synes er helt OK. 

Mail fra DKK vedr. gebyrer. De er steget 
kraftigt. Før gav vi kr. 7,50 pr. hund for 
udstillingstilmelding, nu koster det kr. 
250,00 i grundgebyr plus kr. 15,00 pr. 
hund, hvilket er en stigning på mere end 
100% 

Mail fra DKK vedr. 16 dages reglen (at vi 
ikke må have klubudstillinger 16 dage før 
eller efter en DKK udstilling). Reglen op-
hæves fra 1/1-09 til 1/1-11 

Brev fra DKK, at vi nu må opstille klub-
stand på Vejen udstillingen. 
Klubben undersøger om standen må laves 
ved siden af ringen. 

Brev fra Vibeke Poulsen, æresmedlem, at 
hun gerne vil på medlemslisten – det ta-
ges til efterretning. 

Udgående post  
Brev til DKK vedr. samarbejde og parring 
med ikke stambogsført tæve  
 

Generalforsamlingen 
Det var dejligt at se nye og gamle ansig-
ter, og vi havde nogen gode diskussioner. 
Næste år prøver vi at afholde den i forbin-

delse med udstillingen i Hedensted for at 
se om det kunne have medlemmernes 
interesse. 
Referatet er lavet og godtaget af dirigen-
ten. 

RR-dagene 2008  
Ringsteward fundet for begge dage. Se-
kretær mangler for søndagen. Vi prøver at 
finde sponsor til nye dommertelt m.m. 

Vi skal have lidt mere til boden bl.a. bø-
ger, tøj. 

Blad 2 
Der kommer mange forskellige artikler. Vi 
blev enige om at bringe lykønskninger og 
så vidt muligt billeder af vinderne i Store 
Ring, samt lille reportage fra klubbens 
udstillinger. 

Regnskab 
Vi har ca. 80.000 på kontoen 

Konstituering af udvalg  
Udstillingsudvalg: 
Poul H. Jensen, Nada Nikolic, Helle Lau-
ridsen.  
Stinne Elgaard har tilbudt sin hjælp og det 
modtages med glæde 

Aktivitetsudvalg: 
Erik Kristensen, Benny Fischer, Stinne 
Elgaard og Sonja Olsen 

Sundhedsudvalget: 
Nada Nikolic, Helle Lauridsen og Søren 
Holmgaard. 
Sundhedsudvalget fortsætter som før, da 
udvalgets størrelse er passende til det 
nuværende arbejde. 

Blad og PR udvalget: 
Dorte Qvist, Erik Kristensen og Helle Lau-
ridsen, samt nyt medlem Alexandra C. 
Nielsen  

Rapport fra udvalg  
Avls og sundhedsudvalget (A&S):  
- Artikel vedr. avlsproblematik 
- Brev til DKK vedr. for mange hunde med 
  HD status C i 2007 
- Brev til DKK vedr. parring med ikke avls 
 godkendt tæve 

Brev til A&S:  
- Nu tager DKK kr. 250,00 for at godkende 
 udenlandsk hanhund, og det er desvær 
 re nødvendigt at få de udenlandske han 
 ner forhåndsgodkendte, da det faktisk  
 sker rimeligt ofte, at papirerne ikke er  
 acceptable eller, at HD status er en 
 anden end oplyst. 

 fortsættes næste side 

DKK Kreds 10 Næstved 23.03.2008 
Best i show 3 - Avlklasse 

DKCH Spring Vally’s Athena Olympia 

FDA Stepping 01.05.2008 
Best i show 4 - Baby 

Kuzonga’s Elliot 

FDA Stepping 01.05.2008 
Best i show 2 - Veteran 

MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
8. maj 2008 kl. 14:30 hos Poul i Svendborg 
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fortsat fra forrige side 

- Diskussion løftet af medlem: Hvad gør I  
 ved ”information om hvalpekuld”-  
 skemaerne?  

  
A&S vil meget gerne offentliggøre data,  
men hvad siger klubbens opdrættere?  
 
- I Hunden marts nummer er en artikel om  
 allergi, her nævnes RR som en af de 
 hyppigt forekommende racer hos klinik- 
 ken.  
 A&S har rettet henvendelse til klinikken  
 for at få en mere udførlig beskrivelse af  
 det påståede problem. 

Ros til medlemmerne for at følge reglerne 
for hvalpelisten. 

Udstillingsudvalg 
Nytårsudstilling i Tilst 10. – 11.01.09 
(herefter nytårs taffel hos Helle) 

GF-udstilling i forbindelse med Hedensted 

udstilling 18. - 19.04.09  

Udstilling næste år i Ålborg Zoo kunne 
være rigtigt sjovt (02.05.09?) 

Udstillingsudvalget vil skrive brev til DKK 
om, at det er KEDELIGT, at BIK klasserne 
er udgået. 

PR-udvalg 
Utroligt mange positive tilkendegivelser 
for det nye blad 

Event i Ålborg Zoo var en stor succes, 
mange interesserede som kiggede på 
racen. 

Vi skal have fundet ny dato for foredrag 
med Anette Roed, vi prøver at slå det op 
både i Jylland og på Sjælland for at se, 
hvor der er størst interesse 

Dato for næste BM  
26.08.2008 hos Helle kl. 14:00 

Eventuelt 
Km-penge skal sættes en lille smule op – 
den er nu 3 kr./km for bestyrelsesarbejde. 

 

 

RESULTATER FRA STORE RING 

2008  

FDA Stepping 01.05.2008 
Best i show - Avlklasse 

MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi 

FDA Stepping 01.05.2008 
Best i show 2 - Opdrætklasse 

Kennel Kinyemi 

DKK Hillerød 04.05.2008 
Bedst i gruppen 

DKCH KBHV07 DKKV07 Tusani Cool Bakari 

Skal vi lave en åben database? 

RACEHUNDE I DANMARK 
Kære medlemmer  

Alle kender formentlig Dansk Kennel 
Klubs bøger om racehunde i Danmark –  
Rhodesian Ridgeback Klubben har nu 
fået en enestående mulighed for at lave 
en bog om vores race, så vi kan præsen-
tere den på flotteste vis. Det kræver dog 
noget af dig som medlem – for det er ude 
hos medlemmerne alle de gode fotos 
ligger – sjove fotos, alvorlige fotos, arbej-
dende hunde, sovende hunde, hyggende 
hunde, uartige hunde, udstillende hunde, 
løbende hunde, osv osv osv. Jo flere 
billeder vi har til rådighed, jo bedre 
et produkt kan vi få lavet, og det må 
jo være i alles interesse.  
Har du en lille anekdote - den gode 
historie (kort), så vil vi også meget 
gerne have den.  
Kort sagt – kom med input til redak-
tionen, så vi kan få lavet Danmarks 
bedste hundebog!!!!!!!!!  (vi forven-
ter at gå i trykken forår 2009, men 
det afhænger dog af 
forlaget – meget mere 
om dette senere. 

Rhodesian 
Ridgeback 
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CV’er for Dommerne på RR-dagene  2008 

Will de Vries-Hoogland  
My start in dogs is long ago. 
As a child I always find a dog 
to bring home. 
Our start in show dogs was in 
1964 with our first dog a 
Rough Collie. He was not 
really a show dog but an un-
forgettable house pet dog, and 
our son’s big friend. 

From that time on, the dog 
virus catch me, apart from the 
Collie we started with Ameri-
can Cocker Spaniels: under 
the Prefix   
“V.H. Zwanekroost” 

I bred and Showed very successful American Cocker Spaniels 
and had many Dutch and International Champions.  
Since 1976 I’m judging dogs, all over the World 
I’m approved for F.C.I. group-judge 4,6,7,8 and 9. and some 
breeds in Group 2 and 5 

Beside my love for dogs, I have some other hobbies. 
Quilting application and needle point and also cooking is one of 
my other favorites. 

I’m very pleased to judge the Rhodesian Ridgeback in Denmark 
and hope to see you at the Show. 

 

Klubben lykønsker 

Far: LP1 LP2 LP3 UHP FP Ridgebow’s Embo of  
 Canello  
Mor: UHP LP1 Kuzonga’s Bayana J’Adore 

Opdrætter:  Jo-Ann Nielsen 
Ejer: Alexandra Claudius Nielsen 

Ny LP 1 + Rally Begynder  +  
3 timer/400 m schweiss 
 
LP1 RB  

Kuzonga’s D’Uncas of Embo 

 

Orit Nevo  
Activities 
In 1985 I graduate the  IKC cynological academy and became the 
breeding co-ordinator for Rhodesian Ridgeback as well as some 
other breeds: English Mastiff, Bullmastiff, Fila Beraziliro, Bouvier 
de Flanders and Tibetan Mastiff . 
When the Ridgeback club was founded in Israel I became the 
chairperson of the club and I still am as well as doing the breed-
ing coordinating. 
Between 1992-1995 I was the editor of the Israeli Kennel Club 
Magazine (“Dog’s World”). 
Between 1999 - 2002 I was a member of the Israeli Kennel Club 
Scientific Breeding Committee. 
I’m also active in different organizations for animal welfare and 
environment. In my "other life" I'm the founder of EuroGreen an 
environmental and PR consulting firm, part of Euro Israel a 
branch of Euro RSCG Worldwide. 
Judging 
In 1994 I became a Ridgeback judge and I’m a FCI International 
judge (qualifying to award CAC & CACIB). 
The other breeds I judge are: Bullmastiff, Dogue De Bordeaux, 
Pyrenean mountain dog, Bernese Mountain Dog, Newfoundland, 
Hungarian Vizsla, Dalmatian and Canaan Dog. 
I judged Ridgebacks at National (CAC), International (CACIB) and 
Club’s-Specialties in: Israel (national, international and club spe-
cialties), England (twice), Austria (the club specialty 2001), Ger-
many (DZRR club specialty 2002), Russia (club show 2003, na-
tional specialty 2005, St. Peterburg show 2005), Italy (Club spe-
cialty 2004), Holland (Dutch RR Club specialty 2005), Australia 
(West Australia Club Specialty 2006) and Czech (Club Specialty 
2006). I also judged at the Best Ridge competition at the Ameri-
can National Specialty 2004. 
Breeding 
I’m a breeder of Ridgebacks under the kennel name "Rich-Rach". 
I keep only few dogs that live as members of the family, so I breed 
only seldom. You can find my dogs in Europe and the USA. 
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Klubben lykønsker 

Far: MultiCH Aakemba King Astor Gi’Fumo 
Mor: Zumeli’s Anzika 

Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen, Tåsinge 

Slovakisk Veteran Champion 
 
INTCH DKCH SECH NOCH FICH NORDCH 
DEVDHCH NLCH BECH LUCH CHCH DEKLBCH 
KLBCH DEKLBVETCH DEVDHVETCH CHVETCH 
KBHV01 KBHV02 KLBV02 KLBV03 KLBV04 KLBV05 
KLBV06 KLBV07 DKKV04 DKKV05 DKJUBV07 
SKVCH  

Kinyemi Anzi A'Bhubesi 

Kort referat 
 
Til stede: Nada Nikolic, Helle Lauridsen,  
 Søren Holmgaard (ref.) 
 
1.  AD    

På generalforsamlingen d.d. debattere-
des en mulig stigning i forekomsten af 
AD (Albueledsdysplasi) og relevansen 
af en deraf følgende stramning af re-
striktionerne vedrørende AD i klubbens 
Etiske Regler. På denne baggrund 
igangsætter udvalget en bred debat om 
emnet i bladet, mange meningstilken-
degivelser ønskes. Hvis interesse, ar-
rangeres en debataften. Foredragshol-
der på generalforsamlingen næste år. 
Til næste nummer af RR-bladet over-
sættes FCI-graderingen samt svar fra 
Per-Erik Sundgren fra Genetica i Sveri-
ge vedrørende arvelighed. 

 
2.  Dommerseminar 

Er ønskeligt igen, dels som generel 
dialog om bedømmelsestemaer, dels 
for at kunne henlede dommernes op-
mærksomhed på dagens fremhersken-
de problemer. 
Danske dommere har meldt tilbage, at 
de er interesserede. Vi henter input fra 
forskellige steder, starter med det 
amerikanske dommerkompendium, 
eventuel deltagelse på næste svenske 
dommerseminar, andre infokilder sø-
ges. 

 

 
 
3. Sundhedsundersøgelse 

Gentagelse af sundhedsundersøgelsen 
er nu aktuel, vi starter processen. Tæn-
kes netopbygget, lettere at besvare end 
sidst, mere stringens i spørgsmål skal 
gøre senere databearbejdning nemme-
re, jævnførbarhed med foregående 
undersøgelse skal sikres så langt som 
muligt. Der skal tages stilling til spørgs-
målet om anonymitet (medlemmerne 
spørges) med henblik på at kunne føl-
ge forældre og afkom (linier). 

 
4. Kuldregistreringer 

Spørgsmål om en eventuel offentliggø-
relse af kulddata lanceres i bladet. 

 
5.  Dansk godkendelse (DKK) af uden-
 landsk hanhund til parring 

På baggrund af enkelte problemtilfæl-
de diskuteret sagen. Konklusion: A&S 
kan ikke påtage sig noget ansvar i den-
ne sammenhæng. En konkret fore-
spørgsel fra et medlem 
hjælper udvalget med i forhold til DKK. 

 
6.  Gentagen parring for en kombination, 
 der har givet sinus 

Konkret tilfælde behandlet i relation til 
de Etiske Regler angående dette.  
Udvalgets svar sendt til de pågældende 
medlemmer, sagen afsluttet. 

fortsat fra side 18 
Det du har brug for, hvis du har i tankerne at 
neutralisere din hund, er en grundig adfærds-
beskrivelse af hunden, en forklaring på ad-
færden, en løsning til hvordan du ændrer 
"problemet" og en formodning om, hvordan 
udfaldet bliver. Du skal vide, at der er andre 
metoder end en operation, der kan hjælpe 
din hund til en mere harmonisk tilværelse.  
 
Flere af mine kollegaer arbejder med homeo-
pati, blomsterremedier, medicinsk behand-
ling og flere andre ting. Ting der er værd at 
prøve for at bibeholde hunden som den blev 
født. 
Jeg kan på det kraftigste kun opfordre til, at 
du tænker dig om MANGE gange, mærker 
efter hvad der er godt for din hund, og ikke 
bare lytter til "jamen sådan er det jo, forsk-
ningsresultaterne viser..." og lignende formo-
dentlig velmente råd givet af både hundetræ-
nere, adfærdsbehandlere og andre rådgiven-
de hundekonsulenter. 
Flere og flere arbejder med alternativ be-
handling for hunde der er "for meget" i en 
forkert retning. Jeg ser ofte MEGET positive 
resultatet med den alternative behandling, så 
det er også den vej jeg personligt ville forsøge 
– FØR et indgreb, der ikke på nogen måde 
kan ændres. 
 
Ingen tævehunde tager skade af at være 
"humørsvingende" i forbindelse med  
løbetid!! 
 
Ingen hanhunde tager skade af at prøve  
grænser af overfor tæver, der dufter dejligt!! 
  

Møde i Avls- og Sundhedsudvalget 25.04.2008 



Side 25 

Klubben lykønsker 

Far: SCH NCH LP1 Corleo’s Mosheshwe 
Mor: MultiCH Lövfällan’s Gucci 

Opdrætter: Britt-Marie & Sven Stjärnfeldt 
Ejer: Alexandra Claudius Nielsen 

Ny Rally Begynder mester 
 
UHP LP1 FP LP2 LP3 RB  

Ridgebows Embo of Canello 

Hvalpeliste pr. 03.06.2008 
Hvalpe født Opdrætter Fars navn Mors navn 

10.03.2008  
Tilbage: 3 korrekte tæver 
 2 ridgeløse tæver 

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

Kuzonga’s Chunuka Zazu 
 
HD: A 
AA:  0 

Atila v. Yamoya 
 
HD: A 
AA: 0 

02.05.2008 
hanner 3, tæver 4 

- 
Bent L. Moeskjær 
Moeskjærvej 1, 7620 Lemvig 
Tlf.: 9782 2974 
E-mail: gl.moeskjaer@c.dk 
Web: www.moeskjaers.dk 
 

Badu v. die Pronkhonde 
 
HD: A 
AA: 0 

Astrid 
 
HD: A 
AA: 0 

05.05.2008 
hanner 9, tæver 2 

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

DCHVDH Zuritamu Wingu 
 
HD: A 
AA: 0 

Isilwane Inja Abela 
 
HD: A 
AA: 0 

Hvalpe forventes Opdrætter Fars navn Mors navn 

Medio juni 2008 Kennel M’Gongo 
Klaus Lambæk 
Kastanievej 4, 8900 Randers 
Tlf.: 5663 6345 
E-mail: mgongo@mgongo.dk 
Web: www.mgongo.dk 
 

Stenänga Great G’s Chutney 
 
HD: A 
AA: 0 

DKCH M’Gongo Tasu A’tatu 
 
HD: A 
AA: 0 

Ultimo juni 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 
 
HD: A 
AA: 0 

Calico Ridge Danish Dynamite 
 
HD: A 
AA: 0 



 
ANMELDELSE OG BETALING 
Der kan anmeldes online via klubbens hjemmeside eller ved fremsendelse af anmeldel-
sesblanket 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 

DATO STED ARRANGØR DOMMER ANM.FRIST 

28.06.08 Brøndby (KBHV) DKK (Int.) Birgitte Thilemann, DK Udløbet 

13.07.08 Rønne (DKK kreds 8) DKK (Nat.) Karl-Erik Johansson,  SE Udløbet 

17.08.08 Vejen DKK (Int.) Wera Hübenthal, SE 12.07.08 

23.08.08 St. Merløse (RR-Dag) RRK Orit Nevo, Isr. 21.07.08 

24.08.08 St. Merløse RRK Mrs de Vries-Hoogland, 
NL 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 
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Steen Swane, Vojens 

Jeanette Jeppesen, Haderslev 

Mona Andersen, Tommerup 

Kristian Lassen, Holmegaard 

Mikael Berthelsen, Thisted 

Torsten Schmidt, Nybøl 

Anna Marie Blicher Jacobsen, Opsund 

Tina Pontoppidan, Mårslet 

Brian Brøndum, Ålborg 

Karsten Graasbøl, Rødding 

KLUBBEN BYDER VELKOMMEN TIL: 
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Kennelsiden 

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

Kennel Kinyemi 
 
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
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.  

Kennel Linnemann 
 
Lorenz & Lykke Linnet 
Saksen 2 
8464 Galten 

Tlf.:  7454 5591 
Mobil: 4017 2082/5122 4549  
 
web: www.kennel-linnemann.dk 
e-mail: solos@solos-linnet.dk 
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