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Hvalpe – en vidunderlig oplevelse
- men der kan så sandelig også være mislyde

Temadebat om AD og AA

4

Noget om næser og næsers farve

5

Vi har i år haft vores andet kuld hvalpe – endnu en periode
med masser af dejlige oplevelser – men det har så sandelig
også været en periode med masser af frustrationer.
Ved vores sidste kuld i 2007 var der rigtig godt gang i hvalpemarkedet, og vi var i den heldige situation, at der var flere købere end der var hvalpe – det gav mig den enestående mulighed, at vi til en vis grad kunne vælge og vrage mellem hvalpekøberne og finde dem der – efter vores mening – var bedst
egnede til at håndtere/eje en Ridgeback.
I marts 2008 blev Chessie parret påny – og vi havde været på
klubbens hvalpeliste siden dec. 2007, men.....
Den 5. maj gik fødslen i gang tidligt om morgenen. Da de første 6 hvalpe var født gik det hele i stå – efter samråd med dyrlægen fik vi efter en timers stilstand hende røntgenfotograferet
(ikke billigt) – der var ikke noget galt – men der var blot 5 hvalpe tilbage – altså i alt 11 hvalpe – og kun 7 afsatte!
Selvom markedet var trægt, tillod vi os den luksus, stadig at
sortere kraftigt i dem, der henvendte sig – havde vi hovedløst
accepteret alle henvendelser, så havde alle været ude af huset
– 8 uger gamle, men vi er også sikre på, at der så var kommet
omplaceringer inden for det første år – til gavn for hvem ??? –
absolut ikke hunden.
De sidste 2 dejlige drenge rejste først hjemmefra den 31/8 –
næsten 4 måneder gamle og ca. 20 kg tunge.
Den sidste 1½ måned var noget af en prøvelse – jo ældre hvalpe jo større krav stiller de, og de krav skal der tages hånd om.
Heldigvis har vi god plads, specielt ude, så der var god mulighed for at afreagere og årstiden var med os, men som alle
opdrættere ved, er perioden fra 5 uger og frem de vigtigste i en
hunds liv – det er her den helt store prægning skal sættes ind –
det går fint med en enkelt hvalp – men når man så pludselig
har 3 hvalpe, der skal gøres renlige, lære at gå i snor, være
alene hjemme, have et minimum af lydigheds- og adfærdstræning generelt – så begynder det at trække tænder ud, sammen
med usikkerheden om, hvor længe skal det her blive ved. Hele
dage med regnvejr var et mareridt – man er vel Ridgeback –
så regn er absolut ikke verdens klasse, hvilket satte sine tydelige spor på de indendørs arealer.
Vi havde også glemt, hvor meget en hvalp spiser, når den
kommer over 8 ugers stadiet – og så gange 3 – Kvalitetsfoder
til hvalpe er absolut ikke gratis. Som tiden gik, så nærmede det
sig også hvalpenes revaccination – det var absolut heller ikke
noget vi havde budgetteret med – men det var jo os, der havde
valgt at vores hund skulle have hvalpe – så ansvaret var helt
sikkert vores og ingen andens.
Vi har skrevet ovenstående indlæg for at gøre nye som gamle
opdrættere opmærksom på, at man er nød til at tænke mere
end 8 uger frem, når man vælger at få et kuld hvalpe – hvad
gør vi, hvis vi ikke har fået dem solgt – har vi pladsen (ude som
inde) til at have flere hvalpe gående i længere tid – har vi tiden
– har vi økonomien – har vi overskuddet (helbredsmæssigt og
energimæssigt) – har vi evt. rygdækning i situationer, hvor vi af
en eller anden årsager skal hjemmefra – har vi lysten til, at der
står hund på programmet i 24 timer i døgnet. Det skal ABSOLUT ikke være for pengenes skyld – tværtimod, der er mange
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udgifter – både forudseelige og ikke mindst uforudsete og så
slider det på ens hjem, specielt hvis man skal have hvalpene
inde det meste af tiden.
Vi havde ikke gjort os de helt store tanker omkring ovenstående, da vi i marts fik Chessie parret, men heldigvis kan vi tilrettelægge vores arbejdsliv, så vi kunne passe hvalpe længere end
i 8 uger – men absolut ikke uden omkostninger på mange andre områder.
Så derfor kære opdrætter – TÆNK DIG GODT OM INDEN DU
PARRER DIN HUND – når første skridt er taget er DU forpligtiget til at gå hele vejen – og til jer hanhundeejere: I har også et
ansvar HELE VEJEN for de små dejlige hvalpe, I er med til at
sætte i verden
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Arvelighed for AD/AA

TEMADEBAT

(albueledsdysplasi/albueledsarthrose)
Oversættelse af svar fra Per-Erik Sundgren, Genetica i Sverige, på forespørgsel fra RR-klubben.
Oversættelse: Søren Holmgaard
Når det gælder AD er arveligheden på samme niveau
som for HD, dvs. relativt høj. Man må derfor være forsigtig i avlen.
At anvende hunde i avlen med direkte anmærkninger
på albuerne er forkasteligt og fører bare til fremtidige
vanskeligheder med racens ledsundhed.

Nu er jeg ikke helt bekendt med Jeres pointsystem for
AD, men hvis status 1 indebærer, at hundene viser
tydelige ledforandringer, så bør sådanne hunde undgås i avlen. Det er også sådan, at i racer, hvor man
endnu ikke har problemer, har man råd til at være
streng i udskilningen af forskellige defekter. Det er
værre, når et problem allerede er blevet generelt.
Man kan da blive tvunget til at anvende hunde trods
anmærkninger, for ikke at havne i en alt for omfattende
indavl.

AD/AA klassificeringer fra FCI
Oversættelse fra svensk (fra FKK) af FCI's klassificering
Oversættelse: Søren Holmgaard
AD/AA grad 0:

Normale albuer.

AD/AA grad 1:

Små degenerative ledforandringer (arthrose), ses først som små pålejringer (nydannelser,
osteophyt'er) på processus anconeus (størrelsesgrad op til 2 mm.).

AD/AA grad 2:

Pålejringer på proc. anconeus 2-5 mm. og/eller forandringer i radius og ulna's proksimale
ledoverflade, proc. coronocidaeus medialis og/eller mild deformitet af leddet/leddene.

AD/AA grad 3:

Sværere degenerative forandringer end i grad 2; stærk deformation af leddet/leddene.

AD/AA arvelighed og avlsbetragtninger

TEMADEBA

Oversættelse af uddybende svar fra Per-Erik Sundgren, Genetica i Sverige, på spørgsmål fra RRklubben om betydningen af grad 1 i avlen.
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det krav, at også afkommet skal fungere problemfrit.
Desværre er det derfor sådan, at de hunde som har
mildere anmærkninger for egenskaber med høj arvelighed ikke er kvalificerede for avl.

Oversættelse: Søren Holmgaard
Den for alle i avlen mest grundlæggende regel af alle
er, når det er muligt, kun at anvende sunde dyr i avlen.
Hvis et dyr får en anmærkning om en mild grad af AD,
så er det trods alt en sundhedsadvarsel for en egenskab som viser stærk arvelighed.
Dertil er det også sådan, at egenskaber af den slags
som AD udgør, nedarves på en sådan måde, at afkommet's AD-grad tenderer mod at sprede sig omtrent
ens på begge sider af forældre-middelværdien.
Så selv om en hund med en AD grad 1 ikke selv lider
nævneværdigt af sin ledforandring, så er der en stor
risiko for, at afkommet får alvorligere ledforandringer.
Dette gælder naturligvis i særdeleshed om man desuden skulle bære sig så ufornuftigt ad, at man parrer to
hunde, som begge har AD grad 1.
Sammenfattende gælder, at man altid må skelne mellem hvad der er et fungerende brugsdyr og hvad der er
et godt avlsdyr. For brugsdyrene er det eneste krav, at
de selv skal fungere godt. Som regel er generne i dyrets egen funktion små ved mildere anmærkninger for
såvel HD som AD. Men for avlsdyrene må man stille

Den eneste undtagelse er racer med meget høj frekvens af AD-anmærkninger, også af sværere grader.
I sådanne racer kan det være nødvendigt at tage et
skridt ad gangen og begynde med at udelukke de alvorligere tilfælde for derefter at skærpe kravene efterhånden som problemerne formindskes. Det kan se ud
som om det ikke er en rimelig anbefaling at gå forsigtigere frem, jo værre problemerne er i en race - men
der findes flere hensyn at tage: Hvis kravene bliver for
hårde i forhold til situationen i racen bliver der alt for få
hunde tilbage til avl, og racen havner da i indavlsproblemer med den sandsynlige effekt, at andre arvelige
forstyrrelser breder sig.
Det er også sådan, at selv en udskilning som begrænses til de sværere tilfælde fører til, at avlen går i den
rigtige retning. I og med denne udskilning vil avlsdyrenes middelværdi blive noget bedre end den samtidige
middelværdi for hele racen. Dermed har man forårsaget en positiv udvalgsændring, hvilket altid vil lede i
den rigtige retning, når egenskaber viser arvelig variation.

Læs mere i næste blad

Noget om næser og næsers farve
Af Helle Lauridsen
FCI Standard Nr. 146, d. 10-12-1996:

Næsen skal være sort eller brun.
En sort næse hører sammen med
mørke øjne, en brun næse med
ravfarvede øjne.
Lidt historie
Indtil for få år siden var synet af en brunnæset Ridgeback, såvel i som udenfor
udstillingsringen, en relativt sjælden foreteelse her i Danmark, men nu er der
tilmeldt indtil flere brunnæser til hver
udstilling.
Det er ikke fordi brun-, eller som de også
kaldes levernæserne, først for nyligt er
kommet til landet – allerede de første
engelske importer til Danmark bar genet
og der kom jævnligt brunnæser i kuldene. Det er dog ikke let at følge den nøjagtige udbredelse, da det jo er pels og
ikke næsefarven der nævnes i stamtavlen. Allerede i begyndelsen af 80’erne
blev en brunnæse (Sahibu – Ac Quaints
Bison x Ndugu f. 09.02.1980) udstillet få
gange og vandt også et enkelt cert, men
med den massive import og avl på primært Zimbabweanske hunde blev far-

Sahibu
ven op gennem 80’erne og begyndelsen
af 90’erne særdeles usædvanlig.
Derfor tror jeg, at rigtigt mange af os
”gamle” i klubben, husker én bestemt
brunnæse: Kwetu's Xoxa In Denmark
født 05.02.1992 og importeret fra USA,
som den ”første” . Han var i hvert fald
den første brunnæse, der udover sit

danske Championat også vandt adskillige BIR både i Danmark og i udlandet
(Xoxa artikel, se side 10). Xoxa gjorde
et dybt indtryk på mange og var også
årsag til de næste importer af brunnæser
- Lulu og senere Astrid - som skete næsten 10 år efter hans ankomst
(Moeskær artikel, se side 10) .
En enkelt anden brunnæset ”import” den
amerikansk fødte Ukukhanya Scout The
Red Baron, som tilbragte sine første
måneder i Danmark, før han kunne få

lov til at komme ind i Norge, fortjener
også at blive nævnt – Scout klarede sig
særdeles godt i udstillingsringen med
adskillige BIRs alene i Danmark og mange internationale titler.
Både Xoxa, Lulu og Astrid har fået enkelte kuld her i landet, men i ingen af
dem er der forekommet brunnæser, og
heller ikke Lulus far, den Canadiske
”Yankee” har nogensinde givet brunnæset afkom i Danmark.
Faktisk skete det først i 2006, at et kuld
med en enkelt brunnæset hvalp blev født
igen i Danmark – ud af en Yankee søn –
importeret fra Norge: Ahali Fani's Akali
og Sydafrikansk import Vignons Aussi
Tessa, men siden er det sket adskillige
gange at danske kuld har indeholdt hvalpe med den helt specielle klare pelsfarve
der indikerer en ”levernæse” og som kan
ses længe før næsefarven viser sig endeligt.
Udstilling og Standard
Faktisk er der i de sidste par år født omkring 20 levernæser i danske kuld og
flere af disse unge hunde er nu på vej i
udstillingsringen.
Her har situationen desværre ikke til alle
tider ændret sig meget fra dengang
f.eks. Xoxa blev udstillet, selv i 2008 kan

man møde dommere, som mener at en
brun næse og gyldne øjne er ukorrekt.
Og det ville måske være en god ide at
kigge på, hvad standarden siger. Farve
nævnes to gange:
Næse: Næsen skal være sort eller brun.
En sort næse hører sammen med mørke
øjne, en brun næse med ravfarvede
øjne.
Øjne: Skal være ansat moderat fra hinanden, runde, klare og funklende, med
et intelligent udtryk. Deres farve er afstemt efter pelsfarven.
Umiddelbar kan det jo godt
virke forvirrende – betyder det
at en lys hvede hund med sort
næse skal have lyse øjne?
Eller at en mørk rød levernæse bør have mørkebrune øjne? Det første er muligt, men
ikke ønskværdigt iflg ”en sort
næse hører sammen med
mørke øjne” og det andet – at
en brun næset hund skulle
Scout have mørkebrune øjne er ikke
genetisk muligt.
Så hvad er der sket? Hvorfor står der
noget så selvmodsigende i vores racestandard? Jeg har kigget lidt tilbage i
standarderne fra før sidste revision i
1996. Den originale Ridgeback standard
er bygget over Dalmatiner standarden
og som Ridgebacken har også Dalmatineren en brun variant, og indtil FCI standarden fra 1996 står der præcist det
samme i de to standarder.
Eyes: ………. their colour, harmonizing
with the colour of the dog
Nose: the nose should be black or
brown in keeping with the colour of the
dog. A black nose should be accompanied by dark brown eyes, a brown nose
with amber eyes.
Den store forskel her er, at øjenfarven
skal harmonere med “the colour of the
dog”, og ikke med ”the colour of the
COAT”.
“The colour of the dog “ betyder helt
basalt hundens PIGMENT, ikke pelsfarve (en dalmatiner er jo sådan set hvid).
Og modsat brunnæsede Dalmatinere er
der INGEN FORSKEL i pelsen på en
sort næset og en brun næset Ridgeback
– Ridgebacken har i forvejen ikke sort
pigment i pelsen.
(Fortsættes på side 9)
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3 danske hunde på vild(t) spor i Sverige
Af Alexandra Claudius Nielsen

Det var med en stor del spænding
og temmelig mange sommerfugle
i maven, at Uncas og jeg kørte
imod nord en dejlig dag i juli.
Marie Wijkander, kennel Inanda Mellberg, havde gæstfrit sagt ja til at åbne sit
dejlige hjem for 3 danske hunde og deres mennesker, således at vi kunne
komme til vildtsporprøve oppe i Väne
Ryr samt udstilling i Tvååker.
Maries hjem viste sig at være en gammel kaptajnsgård. Der var helt fyldt med
smukke ting og dejlige hunde. Da vi ankom, var Rod der allerede sammen med
Elisabeth. Jeg kendte hverken Marie

Tidligt onsdag morgen kørte vi af sted.
Jo-Ann forrest med sin GPS, så kom jeg
i min lille ”Postman Per” og som rosinen i
pølseenden kom Elisabeth. Der var langt
til Väne Ryr - små 2 timers kørsel.
Väne Ryr, hvem havde da hørt om dét
sted? Men det skulle vise sig, at være
verdens nagle mht. vildtspor.
Efter nogen søgen fandt vi frem til Inger
& Roger Skoglund, som de næste dage
skulle bedømme vore hunde, og den
måde vi arbejdede med dem.
Inger og Roger havde været ude dagen
før for at lægge de tre første spor. Vi var
så optimistiske, at der var bestilt spor til

de, ræv, masser af hjorte og sidst, men
absolut ikke mindst, ulv! På Rods sidste
spor, mandag, var der desuden hugor
me! Jo, det var store udfordringer, der
mødte vore dejlige hunde.
Det var meget varmt, og vi blev vist alle
tre skældt ud af dommerne over, at der
ikke var en lille flaske vand med på sporet til at fugte hundens snude. Da vi alle
havde gået vore spor, var der uddelt en
0. pr., en 2. pr. og en 1.pr.
J’Adore var som sagt lige kommet i løbetid, så den ellers så sporfaste hund havde overordentligt svært ved at koncentrere sig. Dertil kommer så, at der i starten af sporet lige havde passeret en elgko med sin kalv. Hun så dem ikke, men
den stærke duft har formodentligt været
en medvirkende årsag til hendes dårlige
spor. Det var, hvad dommeren mente.
Næste dag, torsdag, blev en dejlig dag
for os alle - der blev nemlig uddelt tre 1.
præmier! Uh, det var skønt.
En 1. pr. udløser et diplom, og på alle
spor gives en fyldig kritik, så man næsten kan følge sporet inde i hovedet.
Den aften blev der drukket lidt vin, spist
dejlig mad og talt spor!

Her ses de tre hunde med deres mennesker. Fra venstre er det Elisabeth med Rod,
Alexandra med Uncas og Jo-Ann med J’Adore. Bagerst ses dommerne Inger og Roger Skoglund.
eller Elisabeth, men inden længe gik
snakken lystigt.
Efter en lille time gjorde J’Adore sin entre ledsaget af Jo-Ann, der med et skævt
smil fortalte, at J’Adore altså var i løbetid. Uncas og J’Adore skulle sove på
samme værelse, så jeg var lidt spændt
på det. Men da løbetiden lige var startet,
blev der heldigvis ingen problemer.
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os onsdag, torsdag og søndag. Derefter
mente vi så, at vi hver især måtte have
de tre 1. præmier i hus!
Det skulle vise sig at være noget ganske
andet end at gå spor i Danmark. Dette
var i tæt skov, over store områder med
stød, tæt lyng, brombær og birkekrat, der
næsten ikke var til at komme igennem.
Dertil kom dufte af elg, jærv, andre hun-

Ud på eftermiddagen kom så Cheriff og
Mona fra Norge. De skulle som os andre
på udstilling fredag og lørdag i Tvååker.
Det vil jeg ikke skrive noget om, da jeg
ikke har meget forstand på de dele. Dog
kan jeg sige, at alle tre hunde stillede i
brugs-/jagtklasse! Det var stort!
J’Adore vandt sin klasse begge dage.
Rod vandt ligeledes sin klasse og fik om
lørdagen sit første svenske certifikat. Min
lille Uncas klarede sig også fint med 1.
præmier og fine kritikker. Så I kan nok
tænke Jer, at vi var glade.
Så blev det søndag, og én af vore hunde
kunne med en 1. pr blive den første danske Ridgeback, der blev Svensk Vildtspor Champion (SEVCH).
Vi skulle først gå sporerne om aftenen kl.
19. Det blev en meget, meget lang dag.
Hundene var på nuværende tidspunkt
også ved at være godt brugte. De seneste dage havde de dels kørt meget langt
i bil , gået to udmattende spor, været på

udstilling, og dels var de i fremmede
omgivelser. J’Adore var i løbetid og
”drengene” jo nok påvirkede lidt af det.
Alle tre hunde gik gode præmiespor, to
1. pr og en 3. pr blev det til.
Da J’Adore kom til tredje knæk stod der
en stor flok rådyr midt i sporet, senere
fortalte dommeren, at det også var i det
knæk, at tilbagegangen var. Det var for
meget for hende. Hun havde svært ved
at finde sporet igen, da alt var trampet
væk af rådyr og måtte have en tilrettevisning. Det koster desværre, men resten af
sporet var perfekt.
Tilbage var så de to ”drenge”. Det er
morsomt, at de er lige gamle, født samme dag, samme år. Rod får sikkert sin
udstillingstitel som Dansk Champion
(DKCH) inden længe, men titlen som

den første danske SEVCH, gik til Uncas!
Om mandagen fik Rod endnu et spor og
en glad Elisabeth kunne sammen med
Marie fejre endnu en SEVCH.
Jo-Ann, Elisabeth og Alexandra vil her
gerne benytte lejligheden til at takke
Marie for hendes store hjælp og gæstfrihed.
Vi vil også gerne bringe en STOR tak til
Inger og Roger Skoglund for deres forståelse og indsigt i vore hundes sind og
væremåde. De er sjældent kloge hundemennesker!
Som en slutbemærkning vil jeg gerne
tilføje, at man fra svensk side stiller sig
undrende over, at vi må tage over til dem
for at opnå et championat på spor!

DKK SCHWEISSPRØVE
Til foråret afholder Rhodesian Ridgeback Klubben sin første DKK schweissprøve.
Dato:
26. april 2009
Sted:
St. Dyrehave (en del af Grib Skov), Hillerød
Prøveleder: Alexandra Claudius Nielsen
E-mail:
acn@dhi.dk
Telefon:
49 26 07 08
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Alexandra eller læs nærmere i næste blad.

Klubben lykønsker
Ny Svensk Vildtspor Champion
SEVCH LP1 RB

Kuzonga’s D’Uncas of Embo
Far: LP1 LP2 LP3 UHP FP RB Ridgebow’s Embo of Canello
Mor: UHP LP1 RB Kuzonga’s Bayana J’Adore
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Alexandra Claudius Nielsen
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RHODESIAN RIDGEBACK KENNEL

M’GONGO
www.mgongo.dk
M’gongo Inkosi kuldet er nu flyttet hjemmefra.
Kære Cwazi, Chisulo, Cusula, Cwakalala,
Chipo, Chigani, Ciwu, Cikiza og Chumi.

Vi håber, I får et fantastisk RR-liv sammen med
jeres nye dejlige familier.

SS – sort på begge alleler – vises som
sort (homozygot sort)
Sb – Sort på den ene allel, brun på den
anden (som en sort/brunnæse parring) –
vises som sort (heterozygot)
bb – Brun på begge alleler – vises som
brun (homozygot brun)
Dvs at bliver en homozygot sort parret
med en homozygot brun – bliver alle
hvalpe Sb – Sortnæsede med brune
øjne:

Luku & Athena

(Fortsat fra side 5)

Farven for ALLE Ridgebacks – ligegyldigt hvilken pigmentering de har :
Farve: Lys hvedefarvet til rød hvedefarvet.
Lidt Genetik
I ovenstående tekst skriver jeg, at ingen
af de danske brunnæseparringer indtil
videre har givet brunnæser og at det ikke
er genetisk muligt for en brunnæset
hund at have mørkebrune øjne.
Hvorfor nu det?
Genet for sort (som vist i næse, øjenkan-

Fra Wikipedia:
En allel er en bestemt udgave af en dnasekvens, som findes på et bestemt sted af
et kromosom. Når allelerne fra begge
forældre sidder på samme relative sted
på hvert af de to ens kromosomer, danner
de tilsammen genotypen for individet.
Allelerne kan være enten dominerende
eller vigende. Hvis en plantes eller et
dyrs gen rummer en dominerende allele,
vil det være den, der bestemmer, hvordan
plantens fænotype kommer til at se ud.
Det samme gælder, hvis genet rummer to
dominerende alleler. Kun når begge alleler er vigende, får planten det gen, som
giver det vigende udseende. For eksempel kan genet for øjenfarve have en vigende allel, der giver blå øjne, og en dominerende allel, der giver brune øjne.
Resultatet vil blive, at personen får brune
øjne.

ter og i de mørke øjne) er et såkaldt dominant gen, hvilket betyder, at hvis hunden bare bærer et eksemplar af genet så
viser det sig – i den sorte snude, øjnene
hvis brune farve er en blanding af gylden
og sort, på tånegle osv.
Hvis dette gen IKKE er der, bliver snuden brun (fra rødbrun til mørk chokolade
brun) øjnene ravfarvede og tåneglene
lysere. Derfor kan en brunnæset hund
aldrig have mørkebrune øjne, da det
kræver et gen, den ikke har. Øjnene vil
altid have varierende nuancer af ravfarvet.
Der findes 3 forskellige genotyper for
pigment:

S

S

b

Sb

Sb

b

Sb

Sb

Hvilket betyder at samtlige danske hunde, der har været parret med en brun
næse indtil videre har været homozygote
SS – sort.
Hvis derimod to heterozygote Sb hunde
parres kan der komme følgende variationer:

S

b

S

SS

Sb

b

Sb

bb

En stor del af denne kombination er sortnæsede, men BÆRER det brune gen,
dvs. Sb. Dette kan ske i generationer,
faktisk kan brunnæse genet ligge gemt i
både 5 og 6 generationer før det viser
igen.

Brun– og sortnæset hvalp
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Xoxa — den ”første” brunnæsede ridgeback i Danmark
Af Ole Matthiesen
Vi havde haft 3 ridgebacks på 6 år, og
havde ikke været heldig med nogen af
dem, ingen blev gamle pga. sygdomme.
Af den grund overvejede vi, om vi egentlig skulle finde en anden race, men
vendte hele tiden tilbage til RR.
Da det var besluttet, var spørgsmålet,
hvor den skulle komme fra.
Vi brugte over et år på at læse stambø-

ger, tale med opdrættere fra det meste
af Europa, og alt pegede på, at den bedste gennemsnitlige standard fandtes i
U.S.A.
Herefter kontaktede vi adskillige amerikanske opdrættere, hvilke alle henviste
til Babara Saywer-Brown fra kennel
Kwetu. Det blev til mange breve og telefonsamtaler mellem Danmark og Chicago, hvilket efter et ca. 2-årigt forløb mundede ud i, at Kwetus Xoxa in
Denmark ankom til Kastrup i
foråret 1992.
Det var med stor spænding,
vi hentede ham. Xoxa var
ikke en helt almindelig RR,
han var levernæset, og med
sikkerhed den første vi skulle se i levende live, og vi
blev ikke skuffede — han
var bare dejlig.
Vi havde ønsket en lever-/
brunnæset fordi den kunne
tilføje avlen noget tiltrængt,
nemlig rene farver uden
uønskede sorte hår i pelsen.
Xoxa var en nem hvalp, og
hans opvækst forløb uden
de store problemer. Som
voksen havde han sin egen
opfattelse af tingene, hvilket
nok ikke er ukendt for RRejere.
Som schweisshund var Xoxa formidabel, vi deltog
sammen med de gængse

jagthunde, og jægerne var altid overraskede over, at ”den sjove hund med
striben” kunne gå sporet så hurtigt og
sikkert. Mange har spurgt om der er temperamentsforskelle på den brunnæsede
kontra den sortnæsede, men det kan vi
ikke svare på.
På udstillingerne kunne det være svært,
(det var vi blevet advaret om). De almindelige all-round dommere havde aldrig
set en brunnæset RR, så i deres øjne så
han forkert ud. En meget kendt dansk
dommer påstod, at farven ikke var korrekt, men ringsekretæren vidste bedre!!!
Det var ofte øjenfarven der var gal, de
var jo ravfarvede. Derfor var det altid en
fornøjelse at udstille under specialdommere, her gik det altid godt, og det resulterede i, at Xoxa blev den første levernæsede RR, der blev BIS på den svenske special. Det var under Jack Selby,
der udtalte, at Xoxa var den bedste levernæsede RR, han nogen sinde havde
set.
Avlsmæssigt var Xoxa en ener, han gav
front, vinkler, bevægelse og rene farver
på sit afkom. Det var der mange opdrættere i Europa, der kunne se, og betegnelsen ”stempelhengst” ville have passet
til ham, hvis Xoxa havde været en hest.
Her i landet ville man dog ikke bruge
ham!!! Meget af Xoxas afkom nåede
langt i udstillingsringene.
Desværre blev Xoxa kun 5 år gammel,
han fik nyresvigt grundet en boreliainfektion, men vi vil aldrig glemme ham.

Om Lulu og Astrid – de første brunnæsede tæver i Danmark i mange år
Af Jes Moeskjær
Først havde vi Tanne en sortmasket tæve fra Margit Sand, og det var
under vores første udstilling med hende,
vi så en brunnæse hanhund sidde på
bagklappen af en bil sammen med dens
herre, solen faldt på ham, så han fik en
hel vidunderlig skinnende kastaniebrun
farve, hvor man ikke blev forstyrret af
den sorte farve på hovedet. (red.: det var
på udstillingen i Års i 1996, hvor Xoxa
også blev BIR)
Hvis jeg skal bruge store ord, var han en
åbenbaring.
Derfor skulle vores næste tæve være en
brun næse, hvor vi fik den elegante lyse
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Lulu fra "Shabaris" i Malmø, hvis far var
den dansk ejede Canadiske Yankee.
Vores 3. tæve blev den mørke Sofi fra
"Wilhelmsberggård" i Simrishamn, hende
ville vi blandt andet gerne have
fordi vi kendte hendes danske far
– Kali, Yankees søn.
Lykkeligvis har hun samme
egenskab som den ovennævnte
hanhund, hun får også den vidunderlige skønne skinnende
mørkebrune farve ved den rigtige
belysning.
Det morsomme er at de begge to
kun får sortmaskede / sortnæse-

de hvalpe.
Men jeg må til slut sige, vi ville have
elsket dem lige højt, med eller uden maske, om så de havde haft blå næser.

For 10 år siden…..
Af Helle Lauridsen

I 1998 havde jeg mit første kuld.
I 1998 skete det der ikke måtte ske –
min skønne Fufu blev ramt af en bil,
samme dag som de sidste hvalpe forlod
hjemmet.
I 1998 fandt jeg virkeligt ud af hvor
mange dejlige Ridgeback mennesker,
der er i Danmark og i hele verden.
I 1998 ankom min nye hvalp –Witches
LeCremes Trick ”Yankee” – fra Canada.
Yankee var den flotteste gave, jeg nogensinde har fået, givet af en penneven
fra chatgruppen RR-Folk.
Han blev ikke modtaget uden dybe overvejelser – var det det jeg ville? Var hans
baggrund, hans linjer, gode nok? Man

siger godt nok, at ” Man ser ikke en given hest i munden” – men jeg gik stamtavlerne igennem på kryds og tværs før
jeg endeligt sagde ja, og ”Yankee’s”
flotte amerikanske Kwetu- og Kimaniafstamning gjorde en stor del af udslaget.
Så i slutningen af november
´98 stod jeg i Kastrup og ventede på min nye hvalp. Nada
fik hurtigt hans ”kurer” (en
amerikansk veninde, der gerne ville et smut til Danmark –
for at se på katte) gennem
tolden, og så var han der –
med de lange ben, der foldede sig mere og mere ud af
den hyggelige sorte ”sherpa”
taske, et ryst og så var han
helt parat til at springe op og
undersøge sin nye verden.
Yankee faldt lynhurtigt til var dejlig og
fræk som alle RR hvalpe, men nok lidt
mere ”behagesyg” end de fleste, og

Dette er den første artikel i en række om 10 års-fødselarer.
Hvis din hund snart bliver 10 år, og hvis den har mere end et kuld hvalpe
i Danmark, håber vi meget at høre om den. Send din artikel til redaktøren.
snart blev det ”vores” ting at gå til træning. Han var dygtig – fulgtes øvelse til
øvelse med en jævnaldrende Border Collie – lærte
hurtigt, huskede det, men
kunne også blev stædig
som en kamel. Som dengang jeg mente, at han
burde kunne blive i dæk
OGSÅ i regnvejr og skældte ham ud for at rejse
sig….. det tog et ÅR før
han var stabil igen…. Så
havde JEG lært min lektion.
Prøver var vi til gengæld
knap så dygtige til, så selvom træningen hurtigt foregik på elite niveau, så koksede det som
regel når dommeren kiggede på.
Og intelligent det er han – nok en af de
mest irriterende intelligente hunde jeg
har haft den ære eller frustration at kende, ikke alene har indlæring altid været
en leg for ham, men hans evne til selv at
tænke har holdt hele familien beskæftiget i de sidste 10 år. Især hans ansvarsfølelse over for sin flok har til tider været
noget belastende, en god flokfører har
som ansvar at sørge for at flokken får
mad og det kommer sig ikke så nøje om
maden skal jages eller…. stjæles…..
Udstilles skulle han jo også – og på
trods af ben, der voksede så han lignede
en giraf, så gik det egentligt meget godt
– et enkelt cert og BIR blev det til og da
også ”årets Mellemklasse han”. Men på
trods af vinkler og bevægelser og korrekt
størrelse (67 cm og 36,5 kg) så forblev

hovedet for lille og for feminint og vi
droppede ret hurtigt udstillingskarrieren
– håbet om at kunne vinde skal være der
før det er sjovt.

Men på trods af de manglende titler så
tiltrak hans udseende, temperament og

spændende baggrund adskillige af
Europa’s mere fremsynede opdrættere
og ud af i alt 90 hvalpe er 7 blevet
Champions. I Danmark er han far til i alt
40 hvalpe, de fleste er Lewanika’er –
men også Ellemosen og Izinja har haft
fornøjelsen af Yankee afkommets karakteristiske bevægelser og hurtige opfattelse. Rigtigt mange af ”hvalpene” klarer
sig super godt på træningsbanen og til
Lurecoursing, som stadig kan få Yankee
til at opføre sig som en hylende
unghund. Hvalpene har fået hvalpe – og
for ikke længe siden er et kuld
”oldehvalpe” født hos kennel Moeskjær.
Yankee er stadig aktiv – han var den
første RR i Danmark som trænede RallyO, og vi har stadig megen fornøjelse
med træningen heri, og Lurecourser når
vi overhovedet har mulighed for det.
Han er min hund – en enmandshund om
nogen, føler savnet desperat når jeg er
ude og rejse og forlader ikke min side
når jeg er hjemme. Han er alt hvad jeg
kunne ønske mig af en hund og jeg håber at han holder sig frisk og aktiv i mange år endnu. Tak til Ann som stolede på
en fremmed, og sendte en hvalp helt til
Danmark - og til alle de mange søde
Ridgeback
mennesker
som Yankee på den
ene eller
den anden
måde har
bundet
forbindelse
til.
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Sikke en sommer…..

Mulvarpene er
blevet til skønne
Ridgeback hvalpe
…. Velkommen til
Lewanika Famuyeke
Lewanika Fubelu
Lewanika FufisaFufisa
Lewanika Fufuna
Lewanika Fuba
Lewanika Fukuzi
Lewanika Fulumuzi
Lewanika Fumisizwe
og deres nye familier
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Kennel Lewanika v/Helle Lauridsen
www.lewanika.dk

UNGHUNDEMENTALBESKRIVELSE
Der afholdes UHM i på Sjælland
en lørdag i maj 2009

Kontaktpersoner:
Dorte Qvist
Benny Fischer

dorte@7holme.dk
neo@ikunga-akua-neo.dk

Der vil være yderligere oplysninger i blad 4
og på klubbens hjemmeside, når vi kommer
lidt tættere på.
www.ridgebackklub.dk

Klubben byder velkommen
Betina Nielsen, Rødovre
Niels Holm, Tåstrup
Claus Jørgensen, Kastrup
Gali Christophersen, Lyngby
Majbritt Fyllgraf, Helsingør
Margrethe Munch-Hansen, Humlebæk
Vivien Erthmann, Hundested
Christa & Jørgen Jul Jensen, Vipperød
Henning Andersen, Kalundborg
Annette Petersen, Rørvig
Rikke Bentzen Wulff, Nykøbing F.
Lone Lydolff, Odense
Karen Marie Gorst Rasmussen, Gelsted
Aksel Biltrup, Egtved
Rebekka Gadebjerg, Haderslev
Randi Mogensen, Broager
Søren Møller Kristensen, Esbjerg
Birgitte Ravn, Fredericia
Mette Mouritzen, Vejle
Nicole Bergmann, Viby Jylland
Karin Petersen, Viborg
Jonas Hjuler Mikkelsen, Bjerringbro
Marianne Sølvsten, Thorsø
Mette Rasmussen, Randers
Mie Bodilsen, Pandrup
Mette Lærche, Fjerritslev

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:
Tilmeld dig løbsinfo på e-mail eller tjek
klubbens hjemmeside
Kontaktperson: Jette Fuglsang
E-mail: pip-pip@post.tele.dk

Lure Coursing:
Der løbes i Vallensbæk hver anden onsdag. Følg med i løbskalenderen på hjemmesiden www.lurecoursing.dk
Kontaktperson: Benny Fischer
E-mail: neo@ikunga-akua-neo.dk
Mobil: 2217 4474

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 mere.

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
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RR-dagen 2008
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BIR
CH M’Gongo Tasu A’Mwisho

Tillykke til alle vinderne — se resultaterne på
www.ridgebackklub.dk/udstillinger/
2008-2009/RRdag08.htm

BIM
Vereus Qoyas Jura

En særlig tak skal lyde til Ane Marie,
Sven Erik og Benny, fordi de tog
udfordringen op med at tage billeder i hallen
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
8. september 2008 kl. 17:30 i Odense
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
Evaluering af RR-dagen 2008
Det var helt klart at en hal er nødvendig
til RR dagen, ellers ville det ikke have
været godt for bod osv. De store logoer
var rigtigt flotte og pyntede fint. Boden
solgte godt.
Der var dog et par ting: Når der er mange hunde i en hal, SKAL de hunde, der
ikke er i ringen være enten i bur eller på
puder og lign ude til siden. For mange
hunde, for tæt VIL give konflikt. Det blev
understreget at det er vigtigt for alle at
opføre sig korrekt – også når man ikke
opnår de resultater man havde forventet.
Godkendelse og underskrift af sidste
referat
OK
Indkommende post
Norsk RRK har indført målinger på alle

udstillinger fra 1/7-08 – 31/12-08, RRK
følger forløbet
Dommer for Bornholm 2009 Ann
Carlstrøm
Pressemeddelelse: Kan hunde søge
cancer på mennesker? (indkaldelse til
seminar, se side 25)
Brev fra DKK, som har behandlet og
godkendt RRKs anmodning om at kunne
få udstedt Lurecoursing licens via Myndeklubben. Der kan nu udstedes løbslicenser til Myndeklubben, Irsk ulvehundeklub, Spidshundeklubben og Rhodesian Ridgeback Klubben.
Bekræftelse fra Herning kommune på, at
vi kan leje Sunds stadion og hal til Certifikatudstilling i forbindelse med WDS
2010
Udgående post
Sagen om parring med ikke stambogsført tæve kører stadig. Hvalpene er blevet lovet solgt med stamtavle fra ZKC,
den Zimbabweanske Kennel Club, Helle
har kontaktet klubben og bedt om yderligere oplysninger.
Racestand i Vejen, klubben fik først besked om mulighed for Racestand i nærheden af ringen ugen før Vejen udstillingen. Derfor fik vi ingen stand.
Rhodesian Ridgeback Verdenskongres
I tidligere omtalt artikel af Nicolette Hillibertz baseret på et meget lavt antal hun-

Klubben lykønsker
Ny Hollandsk Champion
DEVDHCH DEKLBCH VDH-EUSG KBHV07 DKKV07
W07 DKCH BESG08 NLCH

Tusani Cool Bakari
Far: MultiCH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
Mor: MultiCH Macumazahn Tusani Pearl
Opdrætter: Monika Tusanova, SK
Ejer:
Netti Gorosch & Poul H. Jensen, Tåsinge
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de, foreslår hun, at man for at udrydde
DS skal benytte ridgeløse i avlen, idet
hun postulerer, at hunde der kun bærer
genet for ridge på den ene allel ikke får
sinus (der blev redegjort for undersøgelsen under GF). Dette forslag har givet
alvorlige problemer i f.eks. England ,
hvor en BBC udsendelse mener at der
slet ikke burde avles på hunde med
ridge, da det giver sinus………
(Påstanden om, at der ikke kan forekomme DS på ridgeløse hunde, er modbevist, da der i Tyskland er født 2 ridgeløse
med DS. I øvrigt er der også p. t. en ung
han med DS midt i ridgen, hvilket angiveligt heller ikke skulle kunne forekomme.)
Ridgeback Verdenskongressen for 2016
blev vundet af Skandinavien, og skal
afholdes i nærheden af København for
at lette indførsel af hunde fra resten af
Verden, da Danmarks regler er lempeligere end Norge og Sveriges.
Boden (generelt - forsikringsforhold regnskab)
Det er meget for Poul også at stå for
boden, det kræver tid både hjemme- til
at finde gode og spændende ting at sælge og på udstillingerne. Lykke vil gerne
overtage evt. sammen med Stinne.
Effekterne er dækket af indboforsikring
Regnskab: Lige nu ligger varelageret til
udsalgspris, i stedet for indkøbspris,
(Fortsættes på side 24)

Hvalpeliste pr. 13.09.2008
Hvalpe forventes

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

24.09.2008

Kennel Linnemann
Lykke & Lorenz Linnet
Saksen 2, 8464 Galten
Tlf.:
7454 5591/5122 4549
E-mail: mail@kennel-linnemanndk
Web:
www.kennel-linnemann.dk

DKCH VDH-EUJSG BESG08
DEVDHJCH DEKLBJCH W07 KBHV07
DKKV07 KLBV08 Tusani Cool Bakari

DKCH Stenänga Bintza Épris De
L’Afrique

HD:
AA:

HD:
AA:

Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, 4690 Haslev
Tlf.:
3255 6026/4056 4067
E-mail: kinyemi@kinyemi.com
Web:
www.kinyemi.dk

AUSCH AUSGCH Skiska Solitaire Jest

Ikunga Akua Najah Nnenia

HD:
AA:

HD:
AA:

Planlagt parring

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Primo september 2008

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 Aurelijus

Luna

HD:
AA:

HD:
AA:

Kennel Akizuri
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Klubben lykønsker
Ny svensk Vildtspor Champion
SEVCH

Inanda Mellberg Edelrood

Far: Multi Ch. Heshima Ya Kimba Energy Of Red
Mor: Lionesque Clementine
Opdrætter: Marie Wijkander, Sverige
Ejer:
Elisabeth Svendsen, Arden
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DOMMERKOMMENTAR
Af Lynne Harwood, dommer på RRK’s
udstilling i Varde den 31. maj
The Denmark Rhodesian Ridgeback
Specialty
On May 31st this year I was fortunate to
judge the Rhodesian Ridgeback Club of
Denmark’s Specialty. The show was
held in Varde which for anyone that
knows Denmark is on the west coast of
the Jutland peninsula in southwest Denmark about 350 km from Copenhagen.
The show was held at the same time as
an All Breeds Show with International
Judges including our own Glenda Cooke
and Guy Spagnolo. The weather was
very warm about 30 degrees, the
grounds were a local sports area and
there were Ridgebacks not only from
Denmark but from Germany, Sweden
and Norway.
I found the dogs I judged varying types
with some very good ones and some
average, some dogs were too tall for my
liking well over the standard height. All of
the exhibits were critiqued and graded
with only the dogs given an excellent
rating coming back into the ring for class
placement.
I awarded best in Show to the Champion

Class Dog DKCH VDH-EUJSG
DEVDHJCH Tusani Cool Bakari owned
by Poul Jensen and Netti Gorosch and
handled very well by Poul. Bakari is a
just over 2 years old wheaten with good
movement, angles and a very good
ridge. It was interesting to see that
Bakari’s dam was an Australian import
Ch Macumazahn Tusani Pearl bred by
Paula Edgar of Adelaide and I am told
by his owners that he was top winning
RR in Denmark 2007/8 and one of Europes most winning RR’s. His sire, 9
year old Int Ch Kinyeni Anzi A’bhubesi
‘Buksie’ I awarded best Veteran in
Show, he was in fabulous shape for a
veteran and could out move many of the
younger dogs.
Opposite sex was won by my bitch CC
winner a lovely young bitch who titled
that weekend Vereus Qoya Hildegarde,
her owner travelling from Norway. This
bitch won the class as soon as she
came into the ring, her movement was
effortless with good reach and drive and
an excellent topline. Her grandsire
through her mothers side is the sire of
my best in show winner, so Buksie certainly puts a stamp on his progeny.
Dog CC was won by Ikunga Akua Neo a
3 year old wheaten dog who is the

Klubben lykønsker
Ny Hollandsk Veteran Champion
+ Københavnsvinder 2008
INTCH DKCH SECH NOCH FICH NORDCH DEVDHCH NLCH
BECH LUCH CHCH DEKLBCH KLBCH DEKLBVETCH DEVDHVETCH CHVETCH KBHV01 KBHV02 KBHV08 KLBV02 KLBV03
KLBV04 KLBV05 KLBV06 KLBV07 DKKV04 DKKV05 DKJUBV07

Kinyemi Anzi A'Bhubesi
Far: MultiCH Aakemba King Astor Gi’Fumo
Mor: Zumeli’s Anzika
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard, Haslev
Ejer:
Netti Gorosch & Poul H. Jensen, Tåsinge
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grandson of my Veteran dogs sister, so
keeping all the major awards in the extended family.
I found temperaments on all the dogs to
be excellent especially on the males with
them lining up close to each other in the
progeny classes at the end of the show
with only calm layback dispositions and
not one grumble. Ridges were in the
main very good. Like Australia quite of
few of the dogs I judged have lost that
lovely round eye that gives the Ridgeback the dignified intelligent expression.
Too many Ridgebacks these days are
no longer broad in skull with a well defined stop so the eye ends up almond or
oval shaped and the heads more wedge
shaped. My winners all had round eyes
with correct expression and the width of
skull and depth of stop required in the
standard. Both my BIS and Dog CC
were masculine without courseness and
my Opp sex, bitch CC winner was feminine and elegant.
The Danish RR Club must be commended on their show and the hospitality they showed to both myself and my
partner John Cassar. I look forward to
judging the breed again in that part of
the world.

DOMMERKOMMENTAR
Af Will de Vries-Hoogland, dommer på RRK’s
udstilling i St. Merløse den 24. august
It was a pleasure and honour to judge the Rhodesian Ridgback's in St. Merløse.

I think this is a very good average.
The type's of the RR in your club are nice, as you
can read in my reports the forehand construction
need attention. Work for the breeders.............

Your club did an very good job, everything was
well organized.
I was very pleased by the RR the exhibitors showed to me.

The winning Male and female were both young
dogs from junior class, always nice to find the winning dogs in the youngsters, the new generation!!!!.
The 2 puppy's are breathtaking type, hope the
little man like to show in the future.

Overall very good temperament, to qualify out 47
dogs (puppy's excluded) 27 x excellent, 16 x very
good, 3 x good, 1x suff.

Thank you for everything.
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Rally er ikke altid motorsport
Af Alexandra Claudius Nielsen
Rally, eller Rally-O, er også en officiel
hundesport i Danmark, og da den henvender sig til rigtig mange slags hunde og hundeførere, forventer man stor
tilgang til sporten i løbet af de næste
par år.
Dansk Kennel Klub afholdt den første
officielle prøve i 2006, så det er en ganske ny hundesport.
Egentlig er navnet en forkortelse af Rally
Obedience som man kan oversætte til
”hurtig-lydighed”. Dvs. udførelse af en
samling lydighedsøvelser i et hurtigt tempo, men selv om det skal gå hurtigt, kan
en RR sagtens være med. Det dér med
tiden er kun for at kunne fordele placeringer ved pointlighed.
Rigtig mange af vores dejlige hunde er
begyndt at dyrke rally! Det er herligt ,og
det bedste er, at de klarer sig rigtig fint.
Mange er nu i viderekomneklassen og en
enkelt er i ekspertklassen!
Samarbejdet er i højsædet, når man træner Rally og gerne samarbejde, hvor
hunden i sit kropsprog udviser glæde ved
at udføre øvelserne. Hvis man til en prøve bruger hårdt sprog, eller rykker i hundens snor (snor er obligatorisk på begynderniveau), risikerer man at blive diskvalificeret eller blive frataget så mange point, at man ikke består.
Derudover er hundens præcision i øvelserne ikke af alt for stor vigtighed. Hunden kan f.eks. sidde 45 grader skævt på
en given position, uden at det vil koste
for mange points.
Og så må der gerne være tempo igennem øvelserne, som alle udføres på en
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ca. 12.5m x 25m bane. Man udfører
Desuden kan være svært at få kontakt til
øvelserne ifølge skilte, der er opsat på
sin hanhund, når der lige har været en
banen, skiltene er nummererede. Der er ca. 3-5
m mellem hver øvelse og
et sted mellem 10 – 20
øvelser på en bane.
Selve øvelserne er opbygget omkring ”sit”,
”dæk”, ”stå”, ”bliv” og ”ved
fod” med sjove variationer, som f.eks. at hunden
sættes af og skal blive
siddende, mens hundefører går rundt om den. Det
er altså ikke kun hunden,
der skal arbejde. Det bliver endnu sjovere, når
hunde, der er meget førerfikserede, drejer med Bemærk den logrende hale! Kuzonga's Chunuka Zazu er
rundt, når føreren går
allerede rykket op i klassen for viderekommende.
omkring den.
Det, der er så dejligt ved Rally er, at man
lærer meget om sin hund og sit samarbejde med hunden, når øvelserne skal
indlæres!
Hunden skal forblive indenfor 1m af sin
fører i alle øvelserne, dette er et udtryk
for at hund/fører er et team. Når man
sammen med sin hund har arbejdet sig
igennem en Rally bane, har man en følelse af at have løst en opgave sammen
med sin hund og er rigtig glad for det
gode for samarbejdet
Rally skal være sjovt og det skal indlæringen også være. Man opnår relativt
hurtigt fremgang i træningen og det er jo
herligt med succes, når det er en RR
man træner med! Nogle ekvipager har let
ved at lære det. Det er
som regel dem, der også
kan komme langt i klassisk lydighed (LP).
Nogle af os har lige lidt
sværere ved det. Selv
har jeg to hanhunde der
bliver trænet til spor og
det mener de jo også, at
de skal, når vi træner
rally!

dejlig dame på banen - men det er jo
dét, der er det sjove - udfordringen!
Der er altid en eller to øvelser man er god
til, derfor skal der sluttes af med dem så går man glad hjem.
Det er også en fordel hvis hundeføreren
kan øvelserne! Det er i sig selv en opgave. Man skal ikke træne for længe af gangen, hellere træne en eller to øvelser ofte.
Vi skal jo ikke kede os.

Når man så syntes at nu skal det være,
så melder man til en prøve.
Hvis man kan gå en bane fejlfrit, så er der
100 dejlige points. Fejlene er delt op i
henholdsvis 1-, 3- og 10-points fradrag,
og derudover er der også nogle væsentlige fejl, der medfører, at man ikke kan
bestå som f.eks. konstant stram line eller
at fører springer en øvelse over eller opgiver. Banen udføres på tid, men tiden opgives ikke, og bruges som skrevet kun i
tilfælde af pointlighed. De points der bliver
trukket er jo temmelig ofte førerens fejl!
Rally er opbygget i 3 niveauer: Begynder,
øvede/viderekomne og ekspert.
I begynderklassen kan titlen Rally-B opnås, hvis man har bestået klassen ved 3
gange at have opnået mindst 70 points og
Soweto Akhele Kenzo er
samtidig være blevet bedømt af mindst 2
en Ridgeback, der med
forskellige dommere. Men hvis man opnår
stor fremgang har inviteret 100 points er man automatisk Rally-B.
sit menneske til Rally.

Herefter stiller man op i øvede/
viderekomne, hvor titlen Rally Viderekommende mester (Rally-V) kan opnås ved
enten at bestå klassen 3 gange eller vinde en gang med maks. points.(100)
Så kommer man til Rally Expert klassen.
Den skal vindes 3 gange for at opnå titlen
Rally Champion
Det er bare med at komme i gang med
træningen!
9 gode grunde til at starte på Rallytræning:
En positiv træning, der styrker samarbejdet mellem hund og hundefører.
Samarbejdet er i højsædet, og i modsætning til klassisk lydighed er hundens præcision ikke det altafgørende.
Træningen ”opdrager” hundeføreren til at

forstå hundens verden og anvender KUN
den bløde form for indlæring og træning
med masser af motivering.
Træningen rigtig god til vore hunde, da de
hurtigt mister interessen ved gentagelse
af øvelser.
Kun 2 øvelser ud af 48 er spring, og her
tages der hensyn til hundes fysik og alder.
Såle-des kan træningen også henvende
sig til agilityhunde som ikke længere burde springe eller ”ældre” hunde, der skal
skånes men gerne forsat vil arbejde.
Også hundeførere, som anser sin hund
for at være en ”problemhund”, kan være
med til Rally-O-træning. Træningen for
begynderklassen foregår i snor, hvilket
giver hund og fører mulighed for positive
oplevelser på træningspladsen mellem
andre teams.

Rally-O træning er sjovt i sig selv, og man
behøver ikke fokusere på konkurrence,
hvis man ikke er interesseret i det, men
såfremt man ønsker det, er det muligt at
gå til offi-cielle prøver.
Alle øvelser kan være nyttige i hverdagen,
og således kombinerer man egentlig en
almindelig opdragelse med sjov og sport
på træningspladsen, hvorefter man går
hjem med den der dejlige følelse af at
have arbejdet i team med sin hund.
Det er ikke usædvanligt, at en hund, der
har gået til Rally-O træning, og som normalt trækker ejer efter sig på gåture, begynder at udvise større opmærksomhed
mod sin fører og dermed vil gå pænere.
Dette er en af de gode følger ved at lære
og dyrke sam-arbejdet med sin hund.

Indsamling af resultater til Årets Brugshund
Vi er pt. ved at tilrette reglerne for Årets Brugshunde — der skal også være plads til Rally, Schweiss og Agility.
Alle indsendte resultater tæller med for 2008 efter de nye regler. De tilrettede regler bringes i blad 4.
Send dine/jeres resultater incl. dokumentation fra Lydigheds-, Rally-, Schweiss- og Agilitykonkurrencer til:
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens
E-mail: akizuri@gmail.com
Generelt om pointsystemet:
Point kan kun opnås på alle officielle DKK, DcH og PH konkurrencer eller prøver. (ikke på uofficielle konkurrencer, f.eks. DcH
venskabs- og klubkonkurrencer, samt PH's klubkonkurrencer). Resultater fra DKK's og DcH's nordiske og/eller internationale
samarbejde er ligeledes pointgivende.

Klubben lykønsker
Ny Rally Mester Ekspert
DKCH NuCH KLBCH DKLPCH LP1 LP2 LP3 UHP FP BPB
RB RV RE

Ahali Fani’s Akali
Far: Witches Lecreme's Trick
Mor: Ökensandens Aminata Jarizza
Opdrætter: Eva Bjøreng og Rolf Halvorsen
Ejer:
Nicolai Frederiksen og Lene Tornkjær
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Med ridgeback på Hardangervidda
Af Katrine Haslund, 15 år

Når vi holder ferie i vores familie,
vil vi gerne et sted hen, hvor vi
kan have Siri, vores ridgeback,
med.
I år blev det til en vandretur i Norge på
Hardangervidda, Europas største højfjeldsplateau, hvor jeg gerne ville prøve
at vandre en tur, som jeg havde været
på før, da jeg var otte måneder gammel
og sad i bæremejs på ryggen af min mor
og far. Turen gik fra Kinsarvik over Stavali til Dalamot og tilbage til Kinsarvik.
Da vi ankommer til parkeringspladsen,
hvorfra vi skal vandre op til Hadangervidda er klokken blevet fem om eftermiddagen, og vi skal nå at finde et sted at sove, inden det bliver mørkt. Heldigvis er
det sommer og der er lang tid til, at det
bliver mørkt.
Vi begynder med en langsom opstigning
- sammenlignet med det, vi kommer til
at opleve senere - og da vi kommer lidt
op i højderne bliver Siri sluppet løs, og
hun får lov til at løbe frit, fordi vi ikke
møder nogen mennesker.
Selvom vi kun vandrer i ca. fire timer den
første dag, er det hårdt. Vi er lidt ude af
træning, og det er de første par dage, at
rygsækken er tungest. Vi har mad med
til seks dage, og en ting vi lærer af denne tur er, at til en anden gang skal vi
have fat i en rygtaske til Siri, så hun selv
kan bære på sin mad.

græsområde lige over trægrænsen, hvor vi er nødt til
at slå teltet op. Vi kan godt
fornemme, at det gode vejr
vi har haft indtil nu, er begyndt at skifte.
Den nat bliver meget urolig,
og der er ikke mange af os,
der får ret meget søvn. Om
morgenen vågner vi og
opdager, at alt, som har
ligget ude i siderne af teltet,
er vådt. Alle er våde, undtagen Siri, som har ligget i
smørhul i midten. Vi må
hænge både telt, sovepoSire skuer ud over elven ved vores første overnatning ser og liggeunderlag til tørre. Vejret er blevet meget
Vi slår lejr inden vi kommer helt op på koldere, det blæser, og vi tager alt medVidda, som det også kaldes, tæt på en bragt tøj på og uldsokker på hænderne,
elv, hvor vi kan få vand til maden. Da vi mens vi fortryder, at vi ikke har handsker
skal sove kravler vi alle fire + hund ind vi med.
vores atten år gamle firemandstelt, plad- Tingene tørrer heldigvis hurtigt på grund
sen er trang, og senere finder vi ud af, at af blæsten og turen kan fortsætte.
det nok også er sidste gang, det er med Siri, som ikke har andet på end sin pels,
på vandretur. Det hører I mere om.
går mellem os for at blive varmet. Den
Dagen efter begiver vi os videre og bedag bliver kort, og vi går kun nogle timer
gynder på de hårde opstigninger. Siri har for at finde et ordentligt sted, vi kan sætnemt ved at komme opad i løb i mellem te vores telt op. Nu blæser det så meos, mens vi slæber os op ad bjergene. get, at vi må tøjre vores telt med hundeHun ser ud til at have en masse energi, snoren til en stor sten for at holde det og
når vi vandrer og hun nyder at være så bliver den dag ellers bare brugt på at
uden snor det meste af tiden.
sidde inde i teltet og læse bøger og spille
Om aftenen bliver vi så småt indhentet af kort. Siri har heller ikke noget mod, at
regnvejr. Vi er ankommet til et sumpet denne dag bliver lidt kortere. Hun sover

Klubben lykønsker
Ny Rally Begynder Mester
LP1 LP2 UHP FP RB

Hunting Choir’s Issa (10 år!!)

Far: DKCH DEVDHCH INTCH Zeus
Mor: DKCH Ajuz
Opdrætter: Benta & Vagn Dons Møller, Rødding
Ejer:
Jo-Ann Nielsen, Vamdrup
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resten af dagen, plus hele natten, og der
er kamp i teltet for at ligge tæt på hende
og varme sig.

smuk dal, med nogle øde sæterhytter
som eneste spor af mennesker, nå ja,
der er også nogle får, så Siri må i snor.

Så er vi ved at være oppe i højderne
Det er hundekoldt, da vi står op dagen
efter, men i dag er det nok mere, fordi vi
er kommet lidt op i højderne. Vi er kommet til kanten af Vidda og vi skal nu til
den sidste opstigning. Da vi endelig efter
mange timer er kommet op til toppen,
hvor der er næsten helt fladt, må vi konstatere, at det har været hele turen
værd. Der er en enorm flot udsigt.
Vi satser på at nå hen til Dalamot i dag,
og så vil vi blive der to overnatninger.
Det blæser stadigvæk og på Vidda er
der ikke noget til at læ for vinden. Siri
bliver ekspert i at finde små læsteder og
rulle sig sammen, hver gang vi holder en
lille pause, men hendes humør er stadig
højt, selv om hun må være træt i poterne.
Nu begynder nedstigningen mod Dalamot snart. Vi rutcher på numsen i regnbukser ned af snebræerne i susende fart
og det går hurtigt med at komme et godt
stykke ned i dalen.
Vi skal også over en elv og det er ikke
Siris kop te, men hun klarer det, fordi
min far holder hende i selen og får hende sikkert over strømmen. Vi er klatret/
rutchet fra 1500 meters højde til 1200
meter på et par timer, og nu ser vi alle
sammen frem til et par hviledage i en

Fristelsen er for stor, de skal jages, skal
de.
En hviledag er lige, hvad vi trænger til.
Vi ligger hele dagen og læser og slikker
solskin og vi er også lige nede og fiske,
mens Siri styrter rundt i sneen. Om aftenen får vi fisk som Julie har fanget, stegt
over bål.
Dagen efter er vi klar igen til at vandre
videre.
Nu går turen igen ned af fjeldet og vi vil
gerne nå hen til en stor sø, før vi slår
lejr. Den vej vi følger nu, er ikke afmærket, som den anden havde været, så det
eneste vi har at følge, er en svag afmærkning at en sti, trådt for længe siden
af andre vandrere. Problemet er, at der

også går får denne her vej, og det er
svært at se, hvad der er en vandrerute
og hvad der er en dyreveksel. På et tidspunkt kommer vi til at følge den forkerte
sti, som ender med at bjerget pludselig
stopper!!. Turen ned er meget stejl, og vi
må klatre på en masse sten, som er
faldet ned fra bjerget. Det er bestemt
ikke et sted for mennesker at gå, og det
er ikke helt ufarligt. Her er det godt at
have Siri, som er sikker på, hvor hun
skal gå, så vi bestemmer os simpelthen
for at træde der, hvor hun træder. Vi når
da også sikkert hen til den store sø, hvor
vi skal overnatte.
Nu er der kun en dags vandring til, at vi
er tilbage ved bilen og de eneste mennesker , vi har mødt oppe på Vidda, er to
vildfarne tyskere, der havde taget en
forkert rute og derfor krydsede de vores
rute. Efter seks dages vandring, kan vi
nu se frem til en uges afslapning i vores
sommerhus i Ålbæk.
Det har vi vist fortjent, så ”High Five” til
Siri, fordi hun har været sådan en god
følgesvend, og til hele familien, fordi vi
har klaret turen i hinandens selskab.

NÆSTE GANG ER
DET JUL
Har du et godt hunde-jule-foto?
Send det til mig — måske kan
det bruges som forsidefoto på
julenummeret.
Husk at tegne en juleannonce
— det er en nem måde at sende dine julehilsner på.
Send til Dorte på e-mail:
dorte@7holme.dk

En god glidebane
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RESULTATER FRA STORE RING

2008
(Fortsat fra side 16)

dette kan være farligt, hvis varer skal nedskrives – er det relevant at lave det om?
Blad 3
Det er der ved at være rimeligt styr på
GF 2009
Generalforsamlingen 2009 afholdes dagen før Hedensted udstillingen d
19.04.2009
Dvs. den 18.04 i forbindelse med RRK
udstilling i f.eks. Stouby (lørdag, Helle
checker lige m. Stouby)
Klubbens logo
Klubbens officielle logo er rundt og rødt
med en hvid hund i.
Den hvide hund kan fint bruges som
”Ridgeback” bag på jakker og på glas osv
osv.
Hunden bør kun bruges i samråd med
bestyrelsen
Regnskab
RR-dagene viser et lille overskud (vi har i
år ikke haft overskud fra frokost og middag). Og regnskabet ser rigtigt flot ud,
boden går strygende med alle de nye
ting. Større kontingent indtægt end vi
plejer at have – dvs. flere medlemmer.
Rapport fra udvalg
Udstilling (Holmegaard præmier - evaluering af klubudstillingerne i 2008 - udstillinger 2009, herunder RR-dagen - WW
2010).
Det ville være dejligt med bedre erindringsgaver til f.eks. cert. vindere og nye
Champions. Præmiebilletter blev diskuteret en del, nogen synes det er en rigtig
god ide og vil spare meget besvær med
at finde og pakke erindringsgaver for hver
RRK udstilling, andre er bange for at administrationen af billetterne vil være for

A'Kizuri Chiwitsi Ingwe
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besværlig.
Varde udstilling var ikke ordentligt koordineret, der var ikke rigtigt nogen der var
udstillingsleder.
Udstillinger i 2009
10.1.2009 i Tilst hallen – dommer Martin
Klopsch
18.4.2009 i Stouby
22.8.2009 RR dag i Jylland – dommerforslag fra medlemmerne (helle)
24.10.2009 St. Merløse
05.12.2009 Juleudstilling St. Merløse
Helle og Erik forsøger at få klubudstilling i
forbindelse med WW udstillingen i 2010
op og stå, de har frie hænder til ringpersonale og dommervalg.
Men det kræver en indsats fra medlemmerne hvis tingene skal hænge sammen
– vi må regne med ca. 300 hunde til denne udstilling.

DKK kreds 11 Varde 01.06.2008
Bedst i Gruppen 2
Inanda Mellberg Edelrood

Avls- og sundhedsudvalg (UHM Jylland & Sjælland)
Erik og Dorte prøver at få gang i UHM, da
første omgang var gået i vasken
Aktivitetsudvalg (Schweissprøve Sjælland - Rally lydigheds prøve - FDA)
Alexandra laver Schweiss prøve på Sjælland i april 2009
Stinne laver Rally weekend i Ørting v.
Odder.
FDA - der sker stadig ikke noget
Blad- og PR udvalg
Vi fortsætter med farvetryk i bladet – men
det er dyrt, så der skal tegnes flere annoncer.

DKK Kreds 11 Varde 01.06.2008
Bedst i show 3 - Veteran
MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi

Eventuelt
I.a.b.
Næste BM
05.11.2008 hos Nada

DKK Kreds 8 Rønne 13.07.2008
Bedst i show 3 - Veteran
MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi

INVITATION
Søndag den 7. december 2008 afholder Rhodesian Ridgeback Klubben
Juleudstilling i St. Merløse Fritidscenter
Dommer Birte Scheel, Danmark
Tilmelding til udstillingen via klubbens hjemmeside senest den 9. november
www.ridgebackklub.dk

Efter udstillingen spiser vi julefrokost
Pris pr. voksen: kr. 110,00
Pris pr. barn:
kr. 55,00
Tilmelding senest den 30. november til Nada Nikolic på kinyemi@kinyemi.com
Beløbet indbetales til klubbens konto i Danske Bank 1551-7360444

Kan hunde søge cancer på mennesker??
Seminar med György Horvath med hans verdenssensation,
hunden Hanna, den 22. november 2008 i Glostrup.
August 2008
Vi ved alle, at menneskets bedste ven har en veludviklet næse,
som kan anvendes til at spore mange ting. Nu har en kendt
kræftforsker fra Sverige, kommet med et banebrydende resultat, hans hund Bardlands Hanna, en sort Riesenschnauzer
tæve på 6 år, er trænet til at kunne snuse sig frem til kræftceller hos mennesker. Den kan nemlig snuse sig frem til æggestokscancer i 3-4 stadie.
Hunden er kåret som den første hund i verden med dette banebrydende resultat i juni 2008.

For yderligere information kontakt:
Presseansvarlig Anita Jensen,
Telefon 3051 0547
E-mail anita@seminar.dk

György Horvarth har sagt ja til at komme til Danmark som det
første land på en kommende Europa-turné, hvor han skal rundt
i verden og holde forelæsninger om hans banebrydende resultat, og de fremtidige muligheder med, at hunde kan snuse sig
frem til cancer.
I forbindelse med seminaret har vi lavet en informationshjemmeside: www.cancersøghunde.dk
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Dommerønsker til RR-dagen 2009

Udstillingskalender

Har du et eller to eller flere dommerønsker???
Send dem til Helle Lauridsen på e-mail: helle@kibutata.dk

DATO

STED

ARRANGØR

DOMMER

21.09.08

Ballerup

DKK (Int.)

Hans van den Berg, NL

Udløbet

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

10.01.09

Tilst

RRK

Martin Klopsch, DE

07.12.08

15.02.09

Fredericia

DKK (Int.)

Mogens S. Hansen, DK

12.01.09

18.04.09

Stouby

RRK

19.04.09

Hedensted

DKK (Nat.)

Tomas Borkowski, PL

03.05.09

Aalborg (Crufts kval.)

DKK (Int.)

Anita Whitmarsh, SE

23.03.09

21.05.09

Stepping

FDA

13.06.09

Vejen

DKK (Int.)

Krystyna Opara, PL

09.05.09

14.06.09

Vejen

DKK (int.)

Zeev Trainin, IT

10.05.09

05.07.09

Rønne

DKK (Nat.)

Ann Carlström, SE

30.05.09

15.08.09

Hillerød

DKK (Int.)

Esbeth Clerc, CH

11.07.09

22.08.09

Jylland (RR-dag)

RRK

Dommerforslag ønskes (Helle)

15.03.09
15.03.09

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
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ANM.FRIST

Kennelsiden

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød
Tlf.:
Mobil:

4581 1040
4097 5571

web:
www.hazinas.dk
e-mail: rr@hazinas.dk

Kennel Izinja
Ane Marie V. Vilhelmsen
Strandvejen 63, 7451 Sunds
Tlf.:
Mobil:

9714 4072
4079 4072

web:
e-mail:

www.izinja.dk
rr@izinja.dk

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

www.kinyemi.com
kinyemi@kinyemi.com

Kennel Linnemann
Lorenz & Lykke Linnet
Saksen 2, 8464 Galten
Tlf.:
Mobil:

7454 5591
4017 2082/5122 4549

web:
e-mail:

www.kennel-linnemann.dk
solos@solos-linnet.dk

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

