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KLUMMEN
Af Erik Kristensen, Næstformand

INDHOLD

Udstillinger – en venstrehånds opgave eller????????
Mange lever i den vildfarelse, at det at arrangere en klubudstilling
er noget man ”bare lige gør”, hvilket i sandhed er en vildfarelse.
Jeg vil i denne klumme forsøge at gennemgå de opgaver der er i
forbindelse med en udstilling, for der er ikke mange, der kender
den fulde arbejdsbyrde – det skal absolut ikke opfattes som en
klagesang – men lidt oplysning om, hvad det er der sker.
Allerede nu er udstillingsudvalget i gang med at planlægge for udstillinger i 2010 – og vil man have fat i gode og spændende dommere er det absolut i sidste øjeblik.
Udstillingsudvalget kommer med forslag til MULIGE dommere, som
så vendes på et bestyrelsesmøde, når der er enighed om hvem der
skal inviteres til hvilke udstillinger, retter klubbens sekretær henvendelse – og vi holder vejret indtil vi får en bekræftelse – er dommeren optaget, skulle der gerne være et alternativ som sekretæren
så kan forsøge. Efter dommerudfordringen, skal der findes noget
ringpersonale – heldigvis er der mange entusiastiske ringsekretærer og ringstewarder rundt i landet – men de skal også bookes i
god tid.
Det næste problem er at finde et sted at være – vi skal som hovedregel have en sportshal, da vi ikke kan satse på, at det danske vejr
er Ridgeback-vejr – her må udstillingsudvalget igen på banen.
Nu er rammerne efterhånden på plads – så skal vi have nogle tilmeldinger, hvilket for størstedelen går forholdsvis smertefrit, specielt efter DKK har fået nyt bookingsystem – MEN der skal stadig
holdes styr på de mange tilmeldinger. Når fristen er udløbet, får
klubben en ”katalog fil” fra DKK, som så skal sættes op i et læsevenligt katalog, der efterfølgende skal trykkes. Der skal laves PM’er
til alle udstillere, som skal sendes og det er mere reglen en undtagelsen, at der kommer nogle sidste øjebliks ændringer.
Udstillingsdagen – højdepunktet for os alle. Vil vores hund nu falde
i dommerens smag, er det i dag jeg får det første/sidste CERT,
kommer ”mine” hvalpe nu som de er tilmeldt osv osv.
Klubben skal jfr. DKK udnævne en udstillingsleder, hvilket bestyrelsen netop har haft en drøftelse af , hvilket vi i fremtiden vil fordele
mere end hidtil, og vi vil gøre mere ud af at promovere hvem der er
udstillingsleder på den pågældende udstilling – så alle ved hvem
det er.
Selvfølgelig kommer vi til en hal, hvor tæpperne har rullet sig ud
af sig selv, præmier og pokaler er kommet med julemanden i løbet
af natten – NEJ NEJ NEJ, igen har udstillingsudvalget været i arbejdstøjet. Det er nogle hektiske dage op til udstillingen. Der skal
købes erindringspræmier, der skal købes præmier til Barn og hund
mv. Der skal bestilles mad til dommer og ringsekretær. Er dommeren ikke selvtransporterende, skal der arrangeres transport – og
det må IKKE være en udstiller på dagen, der står for denne del.
Der skal bookes evt. hotelværelse.
På selve dagen, skal der stilles borde op, sørges for strøm til skrivemaskiner, rulles tæpper ud, og der skal da helst se lidt festligt ud i
hallen – præmieborde, banner mv. skal hænges op. Hele boden
skal stilles op, så vi kan få noget gang i salget – hvilket jo er til
alles gavn.
Når først der er budt velkommen til udstillingen, kan der slappes
lidt af, blandt det hårdt prøvede udstillingsudvalg – men helt gå i
dvale kan de ikke – dommerbordet skal serviceres med kaffe vand
osv. osv.
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Side 3

Ridgebacks og Albueledsdysplasi (AD)

TEMADEBAT

Af Helle Lauridsen, Avls– og sundhedsudvalget
De fleste racer indfører avls begrænsninger fordi der er problemer med
specifikke sygdomme i racen - som
f.eks. albueledsdysplasi.
Både i Danmark og internationalt har
vi flere hunde diagnosticeret med
albueledsdysplasi (AD) end med hofteledsdysplasi (HD), så det er værd at
kigge nærmere på.
Normal siges det, at avl med en hund
med AD ikke kan anbefales, fordi selv
AD 1 hunde, som ikke selv har problemer eller kan forventes at få problemer, kan give AD.
Dette er tydeligt, hvis man går ind i
Hundeweb (www.hundeweb.dk) og
kigger på andre racer, som har problemer med albuerne – her er det
helt tydeligt, at kuld fra forældre med
problemer, også selv har dem og ofte
i sværere grad.
Men gælder det samme for Ridgebacks? Hvad tiden har vist?
Umiddelbart NEJ! Vi har ikke fået
flere Ridgebacks i Danmark med
Albueledsdysplasi – antallet er nogenlunde konstant – og det på trods
af, at der gennem årene er blevet
brugt temmelig mange hunde med
AD 1 på den ene eller den anden
albue.

Kinyemi Anzi A'Kulu (Frodo)
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At jeg skriver ”umiddelbart” skyldes
desværre at kun få hvalpe fra forældre med Albueledsdysplasi er blevet
fotograferet, og at vi derfor ikke har
statistisk grundlag nok til at kunne
bedømme, om der er en forskel i kuld
fra ”frie” forældre og kuld fra ”AD”
forældre.
For at undersøge om der er et problem, er det vigtigt, at se på hvordan
graden af dysplasi fordeler sig.
Er der nogenlunde lige mange i alle
kategorier (1 mild, 2 middel, 3 alvorlig)? Er antallet af dysplastiske hunde
i stigning?
Svaret på begge spørgsmål er lette.
Antallet af hunde med mere end AD 1
er så forsvindende lille (også internationalt), at det næsten ikke kan registreres og antallet af hunde med AD
grad 1 er fuldstændigt stabilt, og har
været det op gennem årene, lige
siden man begyndte at fotografere
albuer. Og hvad der er mere interessant – antallet af AD hunde er stabilt
og sammenligneligt både i lande,
hvor man må avle på AD 1 (som i
Danmark) og i lande, som USA, hvor
alle hunde med forandringer i albuerne tages ud af avlen.

Men …. hvorfor ser billedet så anderledes ud for Ridgebacks end for andre racer? Har vi for mange falske
”positive”? (eksperterne er enige om
at falske positive forekommer, det er
blot svært at se, hvor udbredt det er
uden enten en CT skan eller
arthoscopy, hvilket de færreste nok
er villige til at lade deres hund gennemgå). Har nogle RR-linjer måske
en anelse anderledes byggede albuer?
Flere forskere er begyndt at hælde til,
at det sidste kan være muligt, mens
andre stadig holder fast på, at AD er
AD ligegyldigt, hvilken race vi taler
om.
Det er derfor, at sundhedsudvalget er
i tvivl om, hvad vi vil anbefale.
Udelukkelse af hunde med AD vil
udelukke værdifulde avlsdyr fra gen poolen – og er problemet så stort, at
det er det værd? Vil udelukkelse betyde en kraftig forbedring af sundheden hos danske Ridgebacks?
Det er derfor vi har taget debatten op
her – og vi ser frem til at læse din
mening i næste blad.

Se dybt i disse kloge gamle øjne, og
lad dig føre med — lad dig fortrylle

(Fortsat fra side 3)

Kl. 1600 er den sidste hund bedømt – hallen er næsten mennesketom – de få tilbageværende venter kun på nisserne, der kan
komme og rydde op. Der skal afregnes med dommere og ringpersonale, og der skal afregnes med hallen.
I de efterfølgende dage, skal der gennemgås præmielister, så vi får
fanget evt. fejl, der skal beregnes point til årets hunde og det endelige regnskab skal gøres op.
Pointen med denne klumme er, at uden DIN hjælp, kan vi simpelthen ikke gennemføre udstillingerne – det der umiddelbart ser ud
som et nemt stykke arbejde, kræver faktisk en del, og da de fleste
aktive i klubben, udstiller på det ene eller andet niveau, er der
mange ting at tage hensyn til for at få tingene til at gå op i en højre
helhed – og det at arrangere/gennemføre en udstilling er absolut
ikke et en-mands job – dels pga. arbejdsbyrden og dels pga. evt.
beskyldninger for partiskhed, hvilket ikke er rart for nogen.
Selvom ovenstående lyder hæsblæsende er det stadig en rigtig
sjov og god opgave, specielt når alle I medlemmer giver en hånd
med til alt det praktiske – jo flere hænder der er til at løfte en opgave jo lettere bliver det at løfte for den enkelte – for jeg skal hilse og
sige, at det, på godt jysk, er TRÆLS at stå alene tilbage i en hal
med tæpper, der skal rulles, borde der skal sættes på plads osv.
osv., men det sker heldigvis sjældent.

Nissepigen Caziba
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Referat fra bestyrelsesmøde
5. november 2008 i Viby
Til stede:
Nada, Erik, Poul, Dorte og Helle (ref.)
DAGSORDEN
Godkendelse og underskrift af sidste referat
Alle godkender
Indkommende post
• Brev fra Det Kongelige Bibliotek, som
mangler gamle blade til pligtaflevering
for 2007.
Ane Marie Vilhelmsen havde heldigvis
kopi på CD og kunne trykke og aflevere.
• Brev fra medlem om nye ting til boden –
merchandise.
Dejligt at medlemmerne kommer med
ideer.
• Artikel fra dommer på RR-dagen, Orit
Nevo, til bladet
• Mail fra medlem: Dommeren på RRdagen havde ikke forstået, hvad uofficiel

•
•

•
•

klasse går ud på.
Vi får derfor en opdrætter til at lave en
grundig bedømmelse af hunden på juleudstillingen. Men det betyder ikke, at
der bliver en uofficielklasse på juleudstillingen – det må vi ikke jfr. DKK
Mail fra medlem: Det var dejligt på RRdagen, at hvalpe og babyer var i samme
ring som de voksne.
Mail: John Finnich Pedersen ønsker at
gå dommeraspirant under Birte Scheel
på juleudstillingen.
Vi vil gerne have, at han går aspirant
under en garvet Ridgeback dommer,
hvorfor vi i stedet vil foreslå en af dommerne på årets første udstillinger.
Nye gebyr takster fra DKK – fremgår af
deres hjemmeside
Mail fra medlem: Må et RRK medlems
hanhund parre en dansk ejet tæve, der
ikke er medlem af klubben?
Svaret er ja, så længe, at hanhunde

ejeren sikrer sig, at de etiske regler er
overholdt.
Fotografering på RR-dagen: Der var problemer med, at ikke alle klassevindere
blev fotograferet.
Vi forsøger, at rette op på det, men hallen var ikke let at fotografere i, så kun
en fotografs billeder er blevet gode. Til
næste år vil vi prøve en fotodrejebog, så
vi er sikre på, at alle bliver fotograferet –
også klassevindere 1-4.
Er prisen på hvalpelisten for høj?
Det mener bestyrelsen ikke. Vi er en lille
klub med få kuld på listen, og vi vil gerne
kunne annoncere i den blå avis og andre steder. Se endvidere under punkt
med hvalpelisten.
Hvordan fandt vi den danske BIM på RRdagen?
Dommeren udpegede championtæven
ud af juniortæve, champion- og veterantæve – de tre danske tæver, der blev
(Fortsættes på side 12)

JULEGAVEN
 til din bedste ven!
Hos Vov‐vov.dk har vi sørget for,
at din hund sikres at få de
allerbedste BARF produkter.
Derfor er alle vores råvarer
human godkendte varer, der af
kommercielle årsager ikke ønskes
solgt som human føde.
De er 100 % danske, garanteret fri
for genmodificerede stoffer,
medicinrester og salmonella.
Så var det noget med et lækkert kødben under juletræet til vovsen juleaften eller måske vores
specielle gullash og grov hakkede kødblokke produkter, som kun kræver en optøning, før de
blandes med frugt, grønsager, foderris el. lign. og serveres for hunden, så kig ind på vores
hjemmeside www.vov‐vov.dk og send os din bestilling allerede i dag.
Vi glæder os til at betjene din hund og dig!

www.vov‐vov.dk

— vi har snude for kvalitet

Schweiss - en herlig måde at træne sin hund
Af Alexandra Claudius Nielsen
Det er en dejlig efterårsmorgen. Solen
stråler ned igennem de gyldne kroner på
de høje bøgetræer, den vil helt sikkert få
bugt med tågen, der driver yndefuldt hen
over lysningen, hvor jeg står med min unge
hanhund.
Siden morgenturen har han haft på fornemmelsen, hvad dagen ville bringe. Hans
far blev nemlig lukket ind, da vi havde gået
morgentur og selv kom han i bilen. Der
ligger sele og line, der er også en lille dåse
med kogt rådyrlever, og den vækker hans
instinkter. Han ved, at han skal gå spor!
Dagen før har jeg været ude for at lægge
sporet. Han skal gå et spor, der er ca.
600m og det er omkring 20 timer gammelt.
Stille og roligt giver jeg ham selen på. Han
står roligt og venter. Den sele jeg har valgt
til ham bliver koblet under brystet. Den har
jeg valgt, fordi vores race søger med næsen højt, og jeg vil gerne ha’ et dybt søg
nede ved jorden. Når han bliver lidt ældre,
og mere erfaren vil han få et rigtigt
schweisshalsbånd på.
Hans spor starter inde i en firkant på ca.
20 x 20m. Jeg kobler linen på under maven, og vi er klar.
Han ser op på mig, og jeg viser med min
hånd, at han skal søge i den retning.
Stille går han i gang. Jeg kan hører hans
næse. Han går lidt rundt på må og få, og
så pludselig kan jeg se på ham, at der er

gevinst. Han snuser koncentreret i et lille
punkt, hvor jeg dagen før har skrabet i
jorden og dryppet en del blod fra en okse.
Jeg går op på siden af ham og vi bliver
enige om, at her er noget. Han starter på
sporet!
Da jeg jo selv har lagt sporet, ved jeg helt
sikkert, hvor han skal gå, og han gå i den
rigtige retning. Sikkert går han derudaf.
Det er simpelthen så dejligt, når det lykkes. Man fyldes af en helt ubeskrivelig
følelse af glæde. Dette er, hvad vi træner
på – at gå spor.
Det er tydeligt, at her har været rådyr i
nattens løb. Man kan se, hvor de har sovet, og der er små sorte kugler i pæne
bunker over det hele som tegn på, at de
også får noget at spise.
Min hund går roligt derudaf, og da han
vender sig om og ser på mig, så er det
simpelthen så hjertet står stille i mit bryst.
Der er så megen glæde og tillid i hans blik.
Det er dette jeg så gerne ville formidle ud
til alle jer, der også har en Ridgeback. Prøv
at gå spor med Jeres hund.
Da vi når til det sted, hvor ”dyret” ligger,
kender jubelen ingen grænser. Han er så
glad for at finde det løb jeg har lagt der.
Han ved jo, at han kan bytte det hos mig
med en lille æske med ”leverguffer”. Vi
leger først lidt med løbet, og så får han sin
lever.

Rod på en rigtig eftersøgning. Han fandt dyret!

At gå spor er simpelthen så herligt. Hvis du
ikke er startet på det, prøv så at høre om
der ikke er en i din nærhed, der kan hjælpe jer i gang. Beagleklubben er også søde
til at lade os træne sammen med dem.
Prøv at se på deres hjemmeside, om der er
en træningsplads i din nærhed.
At lægge et spor ud
Man skal bruge okseblod, en sprøjteflaske,
en lang line og en sele/halsbånd. Ude for
enden af sporet lægger man et løb eller et
stykke skind. Og så skal du ha’ en superbelønning til din hund.
Sporet skal markeres, så der ikke er chance for at gå forkert. Til dette kan man bruge tøjklemmer, hvori der er bundet et farvet bånd. Kridt fra BR legetøj er også godt,
hvis man går i en bøgeskov - med det kan
man mærke træstammerne, og med tiden
vil det regne væk. Brug IKKE tavlekridt, det
sidder i lang tid på træet.
Så er der skoven! Jeg har spurgt hos den
lokale skovfoged og har fået tildelt tre store arealer. Men i de fleste statsskove kan
man frit lægge sine spor.
Nu står du på en skovvej med front imod
skoven. Med dig har du: blod, markeringer,
evt. kridt og slutten (løb, skind). Du har
IKKE hunden med.
Tag en af dine klemmer og sæt den, så du
tydeligt kan se, at her starter dit spor. Så
går du 3-5 m ind i skoven og laver et mærke i skovbunden (anskudsstedet), dvs. at
du skraber blade og mos væk på et ca.
20x20 cm stort område. Her drypper du så
en hel del blod. Nu går du ca. 100m imedens du sprøjter blod ud på din højre side.
Så kommer det første knæk - dvs. at du
går til højre eller venstre. Så går du derudaf igen sprøjtende blod på skovbunden.
Husk at det ikke skal være i et alt for tæt
stykke skov de første mange gange du
lægger spor, og husk bare at følge landskabet. Når du har gået endnu ca. 100m,
laves det der kaldes sårlejet. Dette er som
anskudsstedet, altså en markering i skovbunden med rigeligt blod. Sårlejet skal
illuderer, at her har dyret ligget og samlet
kræfter. Derefter fortsættes i samme retning som før, endnu ca. 100m - nu er dit
spor altså 300 m. Du laver igen en 90
grader drejning (højre/venstre lige meget)
og fortsætter med at dryppe blod endnu
100m. Her laves så den 3. markering i
(Fortsættes på side 8)
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kan du øge længden indtil du når op på et
fuldt spor.
skovbunden, og dette er stedet, hvor sporet Ude ved slutningen, hvor du og hunden i
slutter. Her sprøjtes en del blod ud og løbet/ fællesskab finder ”dyret”, skal belønningen
skindet lægges. Undervejs har du selvfølge- så vanke. Det skal være lidt mad din hund
elsker og som den kun får der. Og så skal
lig sat klemmer og tegnet med kridt, så du
der leges med ”dyret”.
nu er helt sikker på, hvor dit spor går.
Du kan nu med sindsro drikke den medAt gå til prøve
bragte kaffe, og gå en dejlig tur med din
På DKK’s side, kan du læse mere om regler
hund. Når der er gået 2-3 timer, skal I gå
for prøver. Og prøve, det skal I på, det vil din
sporet.
hund elske. Dér bliver sporerne nemlig lagt
med krondyrblod, og det ”tænder” hundene
At gå sporet
rigtig på. Første gang man sætter sin hund
Du tager din hund, og går roligt hen til det
sted, hvor sporet starter. Undervejs kan du på er spor lagt med dyreblod, får man sig en
tale med hunden, så den bliver klar over, at overraskelse for nu kan den nemlig pludselig det hele.
der skal foregå noget særligt. Fremme ved
stedet giver du den line på, klapper den ned Jeg havde selv svært ved at komme i gang
af siden, og går frem til anskudsstedet. Her med træningen, jeg anede f. eks ikke hvor
jeg skulle få blod fra. Men det kan man alt
roder du lidt rundt og tager måske et blad
med schweiss (blod) på. Dette lader du hun- sammen købe på nettet. Jeg får mit blod fra
et lokalt slagteri. Sprøjteflaske og line kan i
den snuse til. Nu skulle den af sig selv begynde at snuse, og hvis du er heldig vil den princippet bare være en tom dunk fra opvaskemiddel og en tøjsnor. Men Kennel Kragselv finde retningen, hvor sporet går. Hvis
borg sælger startsæt med alt, hvad du skal
den ikke gør dette, må du med din hånd
vise den til rette, så den finder ud af, at det bruge. Hike er også et godt sted at købe.
Det, der er så dejligt ved at gå spor med sin
er blodet du gerne vil ha’ den til at følge.
hund er, at man får mange dejlige oplevelNår hunden begynder at gå, giver du den
mere line, men ikke mere end du stadigvæk ser. Samarbejdet og din hunds hengivenhed
føler, at du kan støtte din hund. Det er nem- styrkes, og så er man så dejlig træt efter
sådan en gang træning - og det gælder
lig dette der er så skønt - arbejdet imellem
hund såvel som menneske. Dette var kun et
hund og fører.
forslag til, hvordan du kan komme i gang.
Måske er det første spor du laver kun 50100m langt, og der kan være lidt lever eller Der er mange måder at starte på, men jeg
andet lagt sammen med blodet. Men efter- har haft stor succes med denne metode.
Jeg ved, at klubben har afholdt et schweiss
hånden som din hund lærer at gå sporet,
(Fortsat fra side 7)

kursus, hvornår ser vi nogle af disse hunde
på prøve? Det bliver måske nu, da der kommer en RR-prøve. Jeg kan også se, at nogle
af jer skriver på jeres hjemmesider, hvordan
man træner, så der må jo være hunde derude, der kan gå schweiss.
Næste år afholdes den første schweissprøve i RR-klubbens historie. Det bliver i
Store Dyrehave ved Hillerød. Et smukt og
historisk sted. Der vil blive 8 spor, alle
400m/3 timer. Dommer bliver Stig Jensen,
der har dømt vores race før og derfor kender til dem. Begynd at træne nu og meld dig
så til, man bliver kun bedre af det. Vi vil
også MEGET gerne ha’ familie og mange
tilskuere den dag. Så lav en udflugt ud af
det.
Hvis du gerne vil træne schweiss med din
hund, men ikke rigtigt ved, hvordan du får
startet, så send mig en mail eller ring:
Alexandra: acn@dhi.dk / 49260708
Nyttige links:
www.dansk-kennel-klub.dk/1043
www.kragborg,dk
www.hike.dk

SCHWEISSPRØVE I RR-KLUBBEN
Rhodesian Ridgeback Klubben afholder sin første DKK anerkendte schweissprøve
Dato:
26. april 2009
Sted:
St. Dyrehave (en del af Grib Skov), Hillerød
Dommer:
Stig Jensen
Pris:
Kr. 400 (som skal indbetales til klubbens konto, se side 2)
Prøveleder: Alexandra Claudius Nielsen (acn@dhi.dk - 49 26 07 08)
Der bliver 8 spor af 400m/3 timer. Ved mere end 8 tilmeldinger trækkes der lod.
Betaling finder sted ved besked om optaget på prøven.
Stig Jensen har før dømt vores race, og han glæder sig til at se 8 flotte spor. Så se at komme i gang
med træningen. Kommende hundeførere må gerne komme forbi og se på - hvis man én gang har set,
hvor glade hundene er, så går man med det samme i gang med træningen.
Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Alexandra
Tilmeldingsblanket hentes på www.dansk-kennel-klub.dk/1051.
Blanketten sendes til: Alexandra Claudius Nielsen, Lappen 6, 3000 Helsingør
Side 8

Generalforsamling 2009
INDKALDELSE
Julen står for døren, og vi har en masse ting at gøre. Prøv alligevel af få
tid til at sætte kryds i kalenderen for klubbens generalforsamling

Klubben byder velkommen til
Katarina Flodquist, Hørsholm
Jens Kjær-Rasmussen, Aalborg
Helena Roholte, Hvalsø
Lisbeth Voigt, Kalundborg
Karin Ulv Thomsen, Bramming
Susanne Bech-Hansen, Strøby
Mette Hemmingsen, Silkeborg

Dato: Søndag den 19. april 2009, kl. 13:00
Sted: Stouby Hallen, Idrætsvej 10, 7140 Stouby
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag til
kandidater til bestyrelsen skal skriftligt være klubbens formand eller
sekretær i hænde senest den 15. februar 2009.
Eventuelle forslag og præsentation fra kandidaterne udsendes i blad 1.
Afgående bestyrelsesmedlemmer, der alle er villige til genvalg:
Nada Nikolic, Erik Kristensen og Dorte Qvist
Afgående suppleanter er: Lykke Linnet og Stinne Elgaard

Lasse Bo Bederslev, København
Susie Nielsen, Køge
Knut Nielsen, Krefeld, Tyskland

Læs mere i næste nummer af Ridbgebacken.
Bestyrelsen
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LP1 UHP LP2 FP Rally-B Hunting Choir’s Issa — 10 år d. 17.12.2008

Kennel Kuzonga's
Jo-Ann Nielsen · Hvidøre 29 · 6580 Vamdrup
Tlf. + 45 4094 2910 · www..rhodesian-ridgeback.dk

For 10 år siden…..
Af Jo-Ann Nielsen
LP1 UHP LP2 FP Rally- B Hunting Choir’s
Issa - født 17.12.1998
Issa blev født i Jels i et kuld på 7. Fire piger
og 3 drenge. Lige fra den første dag Issa
som 9 ugers hvalp kom ind af døren har
hun været en glad, sød, lærevillig og meget
livlig dame.
Issa har på mange måder været ”prøve
klud” – idet der nærmest ikke findes nogen former for hundeaktiviteter som hun
ikke har prøvet — og endnu mere imponerende, Issa har klaret sig godt i stort set
alt.

Issa har først og fremmest været lydigheds- og spor hund. Hun har bestået LP1
og LP2 efter DKK’s gamle program, som
var noget kedeligt for mange hunde. Vi
nåede også at prøve klasse 3 i det gamle
program og nogle gange i det nye, men
blev ”afbrudt” flere gange. Skulle lige fødes et par kuld hvalpe, og hendes menneske mor blev syg. Til sidst gik Issa nærmest helt i strejke bare ved synet af LP3
banen, og der skal ellers meget til.
Hun elsker stadig at træne langt de fleste
af LP3 øvelserne, men gider ikke længere
stille til lydighedskonkurrence, desværre!
Mit håb og min drøm med hende har altid
været hun skulle blive Dansk Lydigheds
Champion. Det bliver måske så et par af
hendes børn og børnebørn.
Heldigvis opdagede vi i slutningen af 2007
sporten ”Rally-lydighed”. Det synes Issa er
fantastisk morsomt og meget sjovere end
”almindelig” lydighed. Issa har i sit 10.
leveår opnået endnu en lydighedstitel,
nemlig den første rally klasse, og til den tid
bladet udkommer, har hun såmænd nok
også endnu en, dette kort før sin 10 års
fødselsdag (!)

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.
Nogle af de større ting i Issa’s liv har været, da hun i 2001 kvalificerede sig til
DKK’s Danmarks Mesterskab i Lydighed.
Dette i klasse 1. Dette som den kun 2.
ridgeback (den første var Issa’s morfar
”Jiba”). Kun de 20 bedste hunde i hver
klasse, i hele Danmark, af alle racer, kvalificerede sig hvert år. At hun så blev nummer 13 af 20 er måske ikke så fantastisk,
men hun var der, og hun ”viste flaget”.
Næste store ting var da Issa i 2002 blev
mor til et helt fantastisk kuld. Et helt utrolig flot kuld som gik langt over mine håb og
forventninger.
Issa har udover lydighed, både almindelig og rally, prøvet agility, en sport
Issa syntes mægtig godt om, hendes
mennesker mor så mindre. Det er
også blevet til schweiss- spor, redningshundetræning, dog-dancing samt
de mindre krævende discipliner som
lure coursing og bane løb. Lidt udstillinger er der også blevet plads til. Uanset hvad Issa er blevet ”budt”, så længe det har indeholdt masser af ros og
belønning - og ingen regnvejr, så har
hun gjort det hele glad og ALTID logrende. Issa er også godkendt af DKK
til sammen med en uddannet 2-benet at
tage ud og undervise fortrinsvis børnehaveklasser og lære dem hvordan man skal
omgås en hund.
Ord som passer på Issa ud over alle dem
med sød, kærlig, nem osv. – er ordene sjov
og underholdende. Issa ELSKER at optræ-

de. Faktisk elsker hun nok at gøre folk
glade. Jo mere folk smiler, klapper osv. jo
gladere bliver Issa.
Senest har Issa (og en eller anden sort
neger) optrådt i Tivoli Friheden hvor Issa
viste at hun er en løvehund.

Issa’s glade sind, store livslyst og ENORME
madglæde reddede hende nok faktisk den
eneste gang i hendes liv, hvor hun har
været alvorlig syg. Ved hendes sidste kuld i
2005 fik Issa en livmoderdrejning. En sådan kombineret med stærke veer er en
meget skidt cocktail, for det resulterede i
at Issa’s livmoder sprang. Tre dyrlæger
opererede 1½ time på hende (naturligvis
en søndag aften til overpris J) og reddede
ikke bare Issa, men også alle 9 hvalpe.
Sent søndag aften kom en meget træt Issa
med hjem. En noget groggy vovse med
drop i benet og ganske lav kropstemperatur. Dyrlægerne mente hun og hvalpene
ville have bedre af at komme med hjem
end at blive hos dem natten over, velvidende at de derhjemme ville være under meget nøje observation hele natten. Beskeden lød: ”prøv at få hende til at drikke i
løbet af natten”. Der gik ret præcis 2 timer,
så kom blikket. Blikket som sagde ”skal vi
da aldrig have noget mad i det her hus?”.
Hun fik en portion mad og sov videre hos
hvalpene. Dyrlægen nægtede næste morgen at tro på hun havde spist i nattens løb,
men hun havde faktisk spist hele tre gange.
I dag, 10 år gammel, får Issa ikke flere
børn, men jævnligt flere børnebørn og oldebørn. Issa elsker hvalpe, og er så heldig
at nogle af hendes børnebørn bliver født i
hendes hjem. Hun holder så meget af sine
børnebørn, at hun faktisk deler sin elskede
(Fortsættes på side 12)
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mad med dem! Så sent som det sidste kuld
Issa-børnebørn her i huset, kunne man se
hende gå ind og give hvalpene hendes kødben. Issa som ellers tror alt mad i verden er
til for hende!
Den dag Issa ikke er her mere, hvilket forhåbentlig ligger mange år ud i fremtiden, der
vil hun leve videre gennem sine børn, børnebørn og oldebørn. Dette såvel i Europa, som
til den tid nok i hele verden.

placeret med excellent 1. Dog uden, at
de var ude at løbe mod hinanden.
Kritik af udstillingsledelse på RR-dagen.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal
være meget mere klarhed over, hvem
der er udstillingsledelse, og at vi i næste
blad præciserer, hvad udstillingsudvalgets arbejde udgør, samt prøver at finde
flere medlemmer til at bistå udvalgets
arbejde. Desuden skal det i fremtiden
fremgå af udstillingskalenderen og udstillings-PM’erne, hvem der er Udstillingsleder på dagen.
Hvem må være medlem af aktivitetsudvalget?
Udvalget er nedsat af bestyrelsen, men
udvalget kan beslutte at der evt. kommer
adhock medlemmer med til konkrete
opgaver.
• Alexandra Claudius Nielsen har på bestyrelsens opfordring kigget på regler for
Årets Sporhund.
Det er lige modtaget og vi har ikke haft
tid til at kigge på det. Vi skal også have
regler for årets rally & agility.
• FDA eksisterer stadigvæk! Dommerønsker til Kr.Himmelfartsudstillingen 2009
udbedes.
• Forslag fra medlem om fin holder til vinflasker.
Super! Vil passe fint til juleudstillingen.

Issa’s CV:
• Bestået DKK’s Lydighedsklasse 1 og
opnået titlen ”LP1” i december 2000
• Bestået Udholdenhedsprøve og opnået
titlen ”UHP” som første RR i Danmark i
2001
• Bestået DKK’s Lydighedsklasse 2 og
opnået titlen ”LP2” i 2001 – med til

DM!
• Bestået Færdselsprøven og opnået tit•

len ”FP” i 2003 som en af de to første
RR’s i Danmark
Bestået Rally begynder klassen, og opnået titlen ”Rally Begynder Mester” (Rally-B) i 2008!

Forhåbentlig kan hun føje titlen ”Rally Viderekomne Mester” (Rally-V) på sit ”visitkort” i
løbet af 2008 – dette som den kun 3. RR i
Danmark.
Ja og 2009 skulle gerne byde på et udstillings championat også. Issa har 2 af 3 Tyske Veteran certifikater til at blive tysk Veteran champion .
Sidst, men ikke mindst, er Issa blevet mor
til 29 dejlige børn. Bedstemor til 154 børnebørn, og indtil nu, oldemor til 37 oldebørn. I
løbet af december skulle der gerne komme
endnu flere både børnebørn og oldebørn i
Danmark og Tyskland.

Udgående post
• Blade for 2007 sendt til pligtafleveringen
for det Kongelige Bibliotek.
• 6 velkomstbreve sendt til nye medlemmer med blad indlagt.
• 3 rykkergebyrbreve for deltagelse på RRdagen.
• Brev til DKK vedrørende fejlsendte præmielister.
Kontakt til dommere før og under en udstilling
Iflg. FCI reglerne må dommere og udstillere
gerne være på samme hotel før en udstilling, og man må godt deltage i fælles hundefaglige kongresser, såsom Ridgeback
Verdenskongressen i Irland, før udstillingerne. Men udstillere må ikke være i direkte
kontakt med dommeren, fra denne lander i
Danmark til efter udstillingen.
General Forsamlingen 2009
Afholdes i Stouby den 19/4 i forbindelse
med RRK udstilling
Erik, Nada og Dorte er på valg og alle genopstiller
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Etiske regler
Kennelklubben har ændret reglerne for
matadoravl.
Skal klubbens etiske regler ændres? Evt.
tilbage til at en hanhund kun må blive far til
40 hvalpe på 5 år?
Det skal diskuteres i Avls- og Sundhedsudvalget.
Avl på hunde med AA.
Der er kommet flere oplysninger, og vi diskuterer stadigt.
Valg til DKK's bestyrelse
Nada har været til møde med andre specialklubber vedrørende fornyelse i DKK’s
bestyrelse.
Vi vil gerne støtte de opstillede kandidater,
men har brug for langt flere oplysninger.
Blad 4
Generalforsamlingen annonceres.
Reklame for udstillingen i Tilst med nytårsfrokost.
10 års-hundeartikler.
Regnskab
Sammenlagte udstillinger har givet et pænt
overskud, og vi har det højeste kontingentindbetaling nogensinde.
RR-dagene havde et overskud på 1.500 kr.
Hvalpelisten
Vi har ændret pris og periode for benyttelse
af hvalpelisten. så reglerne bliver:
Optagelse på klubbens hvalpeliste koster
500,- kr. pr. kuld. Listen kan benyttes fra
max. 6 mdr. før forventet fødsel. Når hvalpene er 8 uger slettes kuldet automatisk
fra listen.
Opdrætter kan dog ved henvendelse til RRwebmaster få forlænget optagelsen uden
yderligere omkostninger.
Vi skal kigge nærmere på genplaceringsannoncering.
Det markeres på hvalpelisten om den pågældende opdrætter ønsker at indmelde
hvalpekøbere i klubben.
Rapport fra udvalg
Blad & PR
Vi har rykket for svar fra forlaget Atelier om
tidsplan på RR-bogen, og vi rykker igen.
Avls- og sundhed
Udvalget har haft en diskussion vedr. paragraf §5 i de etiske regler.
Formuleringen ”højst et kuld om året” tydeliggør åbenbart ikke om der menes et kuld
pr. 12mdr. eller et kuld pr. kalenderår.
Udstilling
Gennemgang af dommere til RRK's forårsudstillinger.

Vi har fået mange gode forslag på dommere
til RR-dagen. Nogle af disse vil vi bruge til
andre udstillinger, bl.a. i Stouby.
RR-dagen 2009
Erik undersøger nærmere vedrørende Blåhøjhallen og overnatning.
Helle forsøger at finde oplysninger om nogle
af de foreslåede eksteriør-dommere.
Aktivitetsudvalget
Forespørgsel vedrørende forslag til Klub
BrugsCH.
Der er sket rigtigt meget siden forslaget
originalt blev lavet. Men f.eks. momentet
med Lure Coursing er svært gennemførligt.
Det er umiddelbart bestyrelsens mening, at
det ville være bedre at lave titler som f.eks.
en spor titel, i stil med andre klubbers
brugstitler. Er sendt videre til aktivitetsudvalget.
Unghundementalbeskrivelse (UHM) 9/5
2009 på Toftholm Gods v. Mørkøv på Sjælland.
Eventuelt
Vi mangler stadig en stabil udstiller eller
andet godt medlem til at have ansvaret for
boden og have den med til RRK udstillingerne
Næste BM
Uge 8 – tirsdag 17/2 2009

Min ridgeback har hudbetændelse
Jeg har en 7 år gammel ridgeback, som
efter "sommerferie" i en hundepension i
år kom hjem med voldsom hudbetændelse. Hun har siden juli været i stort set
non-stop antibiotika-behandling. Hver
gang vi stopper behandlingen blusser
hudbetændelsen op igen. Dyrlægen har
taget hudskrab, som er negative, og han
har taget 3 hudbiopsier, som har været til
analyse i Tyskland, hvor der så er påvist,
at det drejer sig om hudbetændelse.
Hun har lige stoppet behandling for 14
dage siden og for en uge siden er betændelsen så blusset op igen - og Fie er nu
igen på antibiotika.
Jeg aner snart ikke mine levende råd og
skal ha' Fie til dyrlægen igen i morgen,
dog har jeg ikke noget stort håb om
"løsninger".
Mit spørgsmål er: Har andre ridgebackejere været ude for lignende, og er der
gode forslag til behandling?
Kontakt Charlotte Oldendow på e-mail
coj@upa.dk

Vores klub - et håb om fællesskab
Af Stinne Elgaaard
Jeg har nu været aktiv i RR klubben i snart
6 år, og er utrolig glad for at kunne dele
mine oplevelser med andre ligesindede.
Men jeg synes stadig stemningen blandt
folk kunne være bedre… Jeg synes det er
ærgerligt, at man gang på gang oplever en
lidt ”kedelig” stemning – særligt på udstillingerne. Jeg er godt klar over at det er en
konkurrencesituation, men alligevel håber
jeg med denne artikel at kunne gøre en
forskel – vi kunne alle være lidt sødere
overfor hinanden.
Jeg vil godt med det samme sige, at det
også hænder jeg ikke får sagt pænt goddag til alle. Jeg er som regel temmelig nervøs, og det resulterer i at jeg kan virke lidt
fraværende. Alligevel prøver jeg altid at nå
rundt og sige goddag til alle. Når det hele
er overstået, forsøger jeg også at få sagt
tillykke til alle der fik et godt resultat –
OGSÅ selvom jeg måske ikke er enig med
dommeren i hans/hendes valg.

hinanden – for på den måde at skabe en
mere positiv stemning. Og hvis alle bare
starter med at sige pænt goddag til hinanden, så er vi allerede kommet langt – for
så er tonen slået an allerede fra starten på
dagen ☺
Jeg siger ikke vi alle skal kunne lide hinanden. Vi har ikke alle samme holdninger –
og naturligvis snakker man om hinanden.
Men der skal helst være en stor forskel på
både HVOR og med HVEM man snakker
med. F.eks. synes jeg det er helt forkert, at
høre en kommende opdrætter stå på en
udstilling, og rakke en anden opdrætter
ned – endda overfor mulige hvalpekøbere!!!! Det gør man altså bare ikke. Man gør
det ikke engang i ens eget hjem overfor
disse mulige hvalpekøbere.

Når vi får en præmiering vi ikke synes om,
eller vinderen er en hund vi ikke synes om,
så er det netop vigtigt at huske, at det intet
har med de andre ejere eller hunde at
gøre. Det er jo dommerens valg – og stod
man selv som dommer, ville der helt sikkert også være nogle der ikke var enige
med os.

Jeg har selv, som kommende opdrætter,
fået en hel del henvendelser fra købere.
Mange af disse har ofte også været i kontakt med andre opdrættere, eller er måske
ligefrem skrevet op flere steder. Jeg har
naturligvis min egen holdning til hvad andre laver – men jeg holder den for mig
selv!!! For hvilket signal sender det om
mig, hvis jeg sidder og taler negativt om
alle mine ”kolleger”??? Og som et godt
ordsprog siger: ”Har du ikke noget pænt at
sige om andre – så ti stille”.

Med det i tankerne, håber jeg vi alle kunne
forsøge, at blive lidt bedre til at lykønske

Der er mange pæne måder at udtrykke sig
på, og man kunne på en pæn måde gøre

Klubben lykønsker
Ny Rally Begynder Mester +
Rally Viderekomne Mester
SG LP1 UHP RB RV

Kuzonga’s Bayana J’Adore
Far: MultiCH Ceasar van de Jack Bulls Hoeve
Mor: LP1 LP2 UHP FP RB Hunting Choir’s Issa
Opdrætter/ejer: Jo-Ann Nielsen, Vamdrup
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hvalpekøberne opmærksomme på at de
skal se sig godt for. Men hvis de alligevel
skulle ende med at købe en hvalp fra ens
”ærkerival”, så er det jo deres valg. Jeg er
ked af at opdage, at det hurtigt er en konkurrence om at gafle mulige købere. Jeg
synes da det er langt mere positivt, når en
hvalpekøber har været rundt ved forskellige opdrættere, og så vælger netop MIN
kennel!
På trods af vores evt. uenigheder, er der
en ting vi nok alle kan blive enige om: Vi
elsker disse skønne hunde! At vi hver især
har vores egen holdning til hvad der er
mest vigtigt i avlen, det er så en helt anden
snak. Jeg taler en hel del med andre opdrættere – både her i landet og rundt i
hele verden, og vi har alle vores egen indgangsvinkel til tingene. Men faktisk lærer
man en hel del ved at prøve at forstå andres motiver og holdninger – og hvad værre er…. Man kan måske ændre sine egne
holdninger ☺
Nu skal det hele ikke bare være en stor
løftet pegefinger – for der er faktisk også
folk som har en positiv virkning på stemningen. Folk som faktisk går rundt og siger
pænt goddag, og som næsten altid kommer og siger tillykke – lad os alle følge
deres eksempel og på den måde skabe en
KLUB, hvor fællesskab er et nøgleord.

Regnbuebroen
Når et dyr, som har stået et af os mennesker særlig nært, dør, rejser det hen til Regnbuebroen.
Dér er grønne enge og bakker, så vore særlige dyrevenner kan løbe rundt og lege sammen. Der
er masser af mad, vand og solskin, som sørger for at vore venner er glade og har det godt.

Fra næste blad og fremefter, vil vi
mindes de hunde, som er gået bort.

Alle dyr, som engang var syge og gamle, får deres styrke tilbage. De, som var skadede eller
lemlæstede bliver gjort hele og stærke igen, præcis sådan som vi husker dem og mindes dem,
som de var engang. Dyrene er glade og tilfredse på nær én enkelt ting; alle som én savner de
deres kære, som engang var dem nær, og som de måtte lade tilbage.

Igennem tiderne drejer det sig om
mange hunde, derfor er vi desværre
nød til at skære en grænse, og den
hedder fra og med 2008.

Sammen løber de og leger; men den dag kommer, da ét af dem med et stopper op og ser hen
mod horisonten. Blikket er klart og opmærksomt, kroppen begynder at skælve. Pludselig begynder dyret at løbe bort fra gruppen, det næsten flyver henover det grønne græs så hurtigt,
som dets ben kan bære.
Det har set dig, og når du og din specielle ven endelig mødes, omfavner I hinanden i glædeligt
gensyn for aldrig nogensinde mere at skilles. De glade kys nærmest regner ned over dit ansigt,
dine hænder kærtegner igen det elskede dyr, og du ser endnu engang ind i disse dit dyrs trofaste øjne.
Alt for længe var det borte fra dit liv; men aldrig et øjeblik fra dit hjerte.

Hvis jeres hund er rejst til
regnbuebroen, og I gerne vil mindes
den her i bladet, så skal I sende
hundens og ejerens (familiens) navn +
hundens fødsels– og dødsdato +
et foto af hunden til redaktøren
på e-mail dorte@7holme.dk

Derpå krydser i Regnbuebroen sammen…
Forfatter ukendt

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

LYDIGHEDSTRÆNING
Sted:
Vallensbæk
Opstart: Januar/februar 2009
Hold 1:
Hvalpe og unghunde kl. 10-11
Hold 2:
Voksne hunde kl. 11-12
Instruktør: Kristina og Thomas fra DCH
(Danmarks Civile Hundeførerforening)
Kontaktperson:
Benny Fischer neo@ikunga-akua-neo.dk

Du kan læse meget mere om
klubbens aktiviteter hjemmesiden

UNGHUNDEMENTALBESKRIVELSE (UHM)
Lørdag den 9. maj 2009 ved Mørkøv, Sjælland
Endelig indkaldelse med tidsfrist bringes i blad 1, 2009
Kontaktpersoner:
Dorte Qvist
dorte@7holme.dk
Benny Fischer neo@ikunga-akua-neo.dk

www.ridgebackklub.dk
Husk at tjekke aktivitetskalenderen
(se under RR Aktiviteter)

LURE COURSING øst
Følg med på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmesiden
Kontaktperson:
Benny Fischer neo@ikunga-akua-neo.dk
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Dommerkommentar
Af Orit Nevo, dommer på RR-dagen
2008 i St. Merløse
Judging the Danish Club Show 2008 was a
great honor and pleasure for me. In a way I
felt like completing a circle, 20 years after
my first big Ridgeback event that took
place in Denmark too. In 1998 I participate at the 2nd world congress, near Copenhagen, and the show accompanied the
congress, in Hillarod. If any other historical
sentiment was needed, then less then a
month before the show the World Congress voted for Copenhagen for the 2016
Congress, so defiantly I felt all the roads
are heading to Denmark.
So I was happy to be again in Denmark
and I was very happy with the baby
classes. We started with. Both my Baby
Class winners – the young liver nose male
and the nice baby female, were nice, typical and had appealing look. . Both were
around 5 month old.
The quality of the adult classes was somewhat mixed, but with no major faults.
Some of the males were too big or heavy,
an issue that becomes somewhat of concern in many places around the world now
days. On the other hand some of the bitchs
were a bit narrow. Altogether the female
classes were in average a bit better the
males.
At the end I faced a nice line-up of class
winners.
Champion male class winner was balanced
and typical to the breed. I liked the fact

that he isn't "over done", not too heavy or
big. At the end of the day he ended up as
BOB.
I liked a lot my junior male class winner, a
very balanced dog, that I'm sure has a
brilliant future in front of him, even those
he is also a bit of the heavy size, but he
was still very well balanced. .
The winning open class male was elegant
with balanced movement and lovely head
and expression.
I really loved the veteran male class with 2
excellent males, very typical and true to
the breed, and in an excellent condition!
Both showed themselves to perfection and
it was difficult to choose between them.
Champion female class winner was an
athletic bitch, on the bigger size but still
very agile.
Junior female class winner was nice.
I liked a lot the Intermediate female class
winner. A very impressive bitch, with really
good front, balanced, with excellent reach
in front.
Open class winner became my BOS. It was
a 6 1/2 years old bitch with great balances
altogether, good movement, very feminine
but still indicates stamina, with a very nice
expression.
I loved all 4 veteran bitchs and the class
winner was really heart-catching.
Congratulation to all the breeders and

Klubben lykønsker
Ny Rally Begynder Mester
DEVDHCH UHP Rally-B

Kuzonga’s Cirkeline

Far: Multi CH Masithela's Irresistible Chango
Mor: LP1 LP2 UHP FP RB Hunting Choir’s Issa
Opdrætter/ejer: Jo-Ann Nielsen, Vamdrup
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owners of all the veterans in show, males
and females.
The breeding groups were very impressive,
with some excellent dogs, good type and
uniformity. It was great to see those
groups, specially that most of them contained dogs from different combinations.
The Offspring's groups were also very impressive; the stud group was of exceptionally quantity and quality. The brood bitch
group was also of excellent quality.
From the special classes (ridge, movement, head, handling) I want to mention
the winner of the 'best gait", a bitch not at
her best show condition at that moment
but with exceptional movement, with a lot
of reach, drive and balance.
The after show dinner was a great experience, it was so nice to see all the members sharing the awards' ceremony, having
some good conversations and the highlight
were of course the songs.
I want to thank you for inviting me to judge
our club show and for the nice hospitality
and a good show.

HUNDE-FRAKKER
Af Rie Berenth
De gode frakker fandt jeg på den slovakiske
RR Klubs hjemmeside http://www.rr.sk

Vi har fundet nogle rigtig gode hundefrakker via RR klubbens hjemmeside, hvor
der er links til andre klubber.
Det er faktisk spændende, at se hvad de
andre klubber rundt om i verden har på
deres hjemmesider. Der er mange informationer at hente.
Vores Kitu var unghund under vinteren
2005/2006, hvor der var meget sne, og
hvor det var ganske koldt. Ridgebacken har
ikke en underpels som f.eks. en labrador,
derfor var der slet ingen tvivl om, at Kitu
frøs og ikke var vild med at komme ud om
vinteren. Specielt til træning i frost, skulle
hvalpen ikke fryse.
Jeg ledte rundt omkring i dyrehandlerne
efter frakker, og måtte desværre indse at
Kitu som fotomodel
udvalget til større hunde var meget sparsomt., og det var heller ikke designet til en
ridgebacks kurver. Jeg prøvede flere model- ikke sad ordentligt på kroppen, eller fordi
ler, der bare ikke fungerede, enten fordi de der var løse snore.

Hjemmesiden er desværre kun på lokalsproget, men der et ikon "RR shop" (http://
www.rr.sk/modules.php?name=RRShop),
og her findes et udvalg af frakker, hvor der
er taget hensyn til Ridgebackens kurver. De
frakker vi har købt sidder ordentligt - også
efter løb, leg og lignende. Selvom det står
på lokalsproget kan man godt tyde/gætte
sig frem til størrelser udvalg mv.
Kitu har tre frakker i den model, der hedder
"KABÁTIK NA ZIMU "UNI"". Den koster i dag
42€, og er en god allround frakke til en
rimelig pris - og den er nem at vaske.
Kitu har den model i forskellige kvaliteter.
En der er meget varm, en mellem varm, og
en let, der fungerer godt som regnfrakke på
de kolde og blæsende dage.

Nordjv-08 Djungelkattens Gloryridged
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ønsker alle en
Glædelig Jul &
et Godt Nytår

Dorte Qvist & Michael Sundberg
www.7holme.dk

Kære B'Epo, Bantu, Bashira,
Buqisi, Bikita, Biya og Bititi

I og jeres nye familier ønskes
en dejlig juletid og et rigtig
godt nyt hundeår.

KENNEL LINNEMANN
Lykke & Lorenz Linnet
Saksen 2, 8464 Galten
Tlf. 7454 5591
E-mail: mail@kennel-linnemann.dk
www.kennel-linnemann.dk

Hvalpeliste pr. 30.11.2008
Hvalpe forventes

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Uge 51, 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 Kuzonga’s
Jo-Ann Nielsen
Hvidøre 29, 6580 Vamdrup
Tlf.:
4094 2910
E-mail: joann@rhodesian-ridgeback.dk
Web:
www.rhodesian-ridgeback.dk

NOCH SECH
Minjimba Ridge Ajari

DEVDHCH UHP RALLY-B
Kuzonga’s Cirkeline

HD:
AA:

HD:
AA:

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

SCH NCH DKCH NORDCH KBHV06
SEVCH Stenänga’s Great G’s Chicory

DKCH Chanja Chimbuka

HD:
AA:

HD:
AA:

Planlagt parring

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

December 2008

Kennel Akizuri
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2, 8700 Horsens
Tlf.:
8655 4242
E-mail: akizuri@gmail.dk
Web:
www.akizuri.dk

SECH DKCH Rex Ventors Ikaros

A’kizuri Chiwitsi Ingwe

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.com

INTCH BECH IECH
Walamadengie Awesome

DKCH Spring Vally’s Athena Olympia

HD:
AA:

HD:
AA:

Kennel Mwba Mzuri
Sanne & jens Bækgaard
Langkærvej 20, 7330 Brande
Tlf.:
9718 2930
E-mail: sjbaekgaard@privat.dk
Web:
www.mwbamzuri.dk

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

Gracia Darma

HD:
AA:

HD:
AA:

Uge 1, 2009

Uge 4, 2009

Januar 2009

April 2009

A
0

A
0

A
0

A
0

A
0

B
0

B
0

B
0

B
0

A
0

A
0

A
0

Klubben lykønsker
Ny Rally Begynder Mester
Rally-B

Kuzonga's Chunuka Zazu
Far: Multi CH Masithela's Irresistible Chango
Mor: LP1 LP2 UHP FP RB Hunting Choir’s Issa
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen, Vamdrup
Ejer:
Catja Hamæl, Korsør
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*SAMBO*

*CIKE*

NOCH SECH

DEVDHCH UHP Rally-B

Minjimba Ridge Ajari

Kuzonga's Cirkeline

*26.08.2004*

*26.06.2005*

HD: A

HD: B AA: 0 OCD: fri Øjne: fri

AA: ua (fri)

Højde 68 cm Vægt: 40,5 kg

Højde 65 cm Vægt: 35 kg

Norsk Champion

Tysk Champion

Svensk Champion

Rally Begynder Mester

Kennel Kuzonga’s
*working ridgebacks*
v/Jo-Ann Nielsen
Hvidøre 29, 6580 Vamdrup
Tlf. 40942910
Email: joann@rhodesian-ridgeback.dk
Web: www.rhodesian-ridgeback.dk
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DKK indkalder hjælpere
til Verdenshundeudstillingen 2010 i Messecenter Herning
Sakset fra DKK-brev til specialklubberne.
Verdenshundeudstillingen, som skal afholdes i Messecenter Herning i dagene 24.27. juni 2010, nærmer sig hastigt – i hvert
fald i planlægningsøjemed.
Vi forventer, at der vil deltage mindst
20.000 hunde fra ca. 60 forskellige lande,
hvorfor vi har behov for dygtig og kvalificeret hjælp til afvikling af arrangementet i
Herning i dagene 24.-27. juni 2010.
Opgaverne, der skal løses, vil være mangfoldige. Udover DKK’s faste personale og
hjælperhold, har vi brug for yderligere
hjælp fra udstillingskyndige og sprogkyndige personer. Vi retter derfor denne henvendelse til jer, med håb om, at I kan hjælpe
os med at finde nogle kvalificerede personer, der har lyst til at hjælpe og være med
til at gøre Verdenshundeudstillingen i
2010 (det hidtil største arrangement i
Dansk Kennel Klubs historie) til en fantastisk oplevelse for alle.

Vi mangler d.d. hjælpere på følgende områder:
Informationspersonale
Ca. 20 udstillings- og sprogkyndige personer. Heriblandt 4 personer, der kan kommunikere på russisk, 4 personer der kan
kommunikere på spansk og 4 personer,
der kan kommunikere på fransk.
De sidste 8 personer, vi søger, skal gerne
kunne kommunikere på engelsk- og eller
tysk.
Hjælpere til parkering, indgange og katalogsalg
Ca. 20 servicemindede personer, hvoraf
en del gerne må kunne kommunikere på
engelsk eller tysk. En del af disse hjælpere
skal bl.a. assistere de medarbejdere fra
MCH (Messecenter Herning), som har ansvaret for parkeringen og billetsalget.
Hjælpere til mandskabsholdet
Ca. 10 personer, der kan hjælpe DKK’s
faste medhjælperstab med de praktiske
opgaver under selve arrangementet.

DKK’s butik
Ca. 6 servicemindede og sprogkyndige
personer.
Til alle ovennævnte opgaver, skal vi bruge
personer, der er fyldt 18 år, der må forvente, at vi ønsker deres hjælp hele dage
(kl. 07.00 til ca. 18.00)
Dette kan DKK tilbyde for din hjælp på
WDS:
• Betaling af rejseudgifter (billigste rejsemåde).
• Hotelovernatning fra dagen før til dagen
efter du hjælper os.
• Fuld forplejning i de dage du fungerer
som hjælper.
• Nogle travle og lange - men helt sikkert
også spændende, sjove og hyggelige
dage sammen med DKK’s faste stab.
Hvis du har lyst til at hjælpe DKK, eller vil
du høre mere, skal du henvende dig hos
Nada Nikolic på e-mail:
kinyemi@kinyemi.com
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Tid til fornyelse
I september 2008 modtog klubben en
invitation til et møde, fra en gruppe af
specialklubber under DKK.
Disse specialklubber havde allerede afholdt et møde tidligere på året, hvor de
havde drøftet det kommende valg til
DKK's bestyrelse.
Klubberne havde et ønske om at få valgt
nogle nye medlemmerne ind — med ønsket om, at der skulle fornyelse til.
De fleste af klubberne, også RRK, har til
tider følt, at DKK ikke behandlede dem
som en samarbejdspartner, men at beslutninger blev truffet hen over hovedet på
klubberne.
Fornyelse kan være en god ting, og RRK vil
gerne støtte de 3 kandidater der er tale
om, nemlig for jagthunderacerne: Kenneth
Jensen og Helle Dan Pålsson, samt Ulf
Fjeldsted Jørgensen som er kandidat for
øvrige racer.
Du kan her læse om de 3 kandidater og
deres visioner.
Brug derfor din stemme, når du modtager
DKK-bladet "Hunden" i den nærmeste
fremtid.

PRÆSENTATION AF DE 3 KANDIDATER
til DKK’s bestyrelse

Helle Dan Pålsson
Jeg har valgt at stille op til
DKK's bestyrelse, idet jeg
føler, at tiden er moden til
forandring. DKK er en
solid organisation som på
mange områder varetager
opgaverne på glimrende vis.
Hvor jeg mener, at der skal forandring
til; er i forholdet opdrættere og DKK samt
specialklubber versa DKK.
Opdrætterne er krumtappen i DKK og
specialklubberne sagkundskaben for
disse. For mig er det kodeordene: oplysning, ansvar, og frivillighed som er afgørende for at frembringe sundt opdræt.
Gennem at styrke ansvaret i specialklubberne samt holde et højt informations uddannelses niveau hos opdrætterne og
færre restriktioner bør man kunne øge
allerede nuværende samt nye opdrætteres lyst og interesse for at skabe et
stærkt og sundt opdræt, som DKK kan
være stolt af og ikke mindst hundeejerne
kan have glæde af.
Jeg vil arbejde for at DKK indtager en
mere rådgivende og vejledende rolle og i
højere grad overlader ansvaret for racerne til specialklubberne.
Jeg mener, at stramme restriktioner, forbud og usmidige arbejdsgange får mange
nye opdrættere til aldrig at begynde og
mange gamle til at ophøre. Alt for mange
opdrætter i dag udenfor DKK. Jeg vil
arbejde for at gøre det mere attraktivt at
være opdrætter under DKK.

Klubben lykønsker
Ny International Champion
+ Tysk VDH Ch. og Schweizisk Ch.
INTCH DKCH NLCH DEVDHCH CHCH DEVDHJCH DEKLBJCH
VDH-EUSG KBHV07 DKKV07 W07 BESG08

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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DKK´s ansigt udadtil skal styrkes og
jeg vil søge at synliggøre organisationen i
medierne som en yderst troværdig og
ansvarsbevidst forening således at den
tydeligt distancerer sig fra andre uorganiserede opdrættere samt hundehandlere.
Selvom DKK i dag har 30.000 medlemmer bør der gøres en indsats for at
øge dette tal. Dyreværnsforeninger har
70.000 medlemmer og for at kunne få
større indflydelse på generelle hundepolitiske beslutninger taget på regeringsplan,
finder jeg det bydende nødvendigt, at vi
får flere medlemmer for bedre at kunne
matche den vægt andre foreninger har
med et større medlemstal. Derudover
ligger der en økonomisk gevinst for DKK i
at have en større medlemsskare.
Hvilken baggrund har jeg får at tro, at
jeg kan tilføje DKK noget på dette plan?
Jeg fik min første hund i 1976 - en
cocker spaniel og det er af den race, jeg i
dag har ca. 10 stk af samt en tibetansk
spaniel. Hele mit voksenliv har jeg beskæftiget mig med hundesport og har
været medlem af Spaniel Klubben og
DKK i 25 år - i lige så mange år har jeg
drevet opdræt under kennelnavnet DanL. Mine hunde nyder international anerkendelse.
Jeg er uddannet DKK LP-instruktør samt
eksteriørdommer for en del racer i gruppe
8 og 9. Jeg har dømt på europæisk og
oversøiskplan. Derudover har jeg siden mit 16. år haft jagttegn, mine gummistøvler er ret grønne, og jeg har været

optaget i Scweissregistret i en årrække
med mange positive eftersøgninger til
følge. Deltaget på et utal af jagtrelaterede
prøver med forskellige hunde samt været
tilknyttet større godsjagter som driver og
apportør.
Jeg har bestridt forskellige tillidsposter i
Spaniel Klubben og lige nu er jeg formand
for Spaniel Klubbens Sundhedsudvalg.
Per - er jeg gift med og hans datter Mette
er flittig deltager som juniorhandler på
DKK' s udstillinger.
Ud fra ovenstående mener jeg mig godt
klædt på til at kunne gøre en forskel, idet
jeg i høj grad er "bruger" af systemet og
på den måde kender DKK’s stærke, men
også svage sider.
Hvis du føler at det er tid for forandring
skal du sætte dit kryds ved mit navn, men
jeg kan ikke løfte opgaven alene, derfor
bør du også sætte kryds ved de kandidater, der lige som jeg, vil arbejde for forandring i form af styrkelse af opdrætternes
og specialklubbernes position.
Til slut skal jeg takke dem som har vist
mig tillid og ladet mig opstille.

Kenneth Jensen
Allerførst vil jeg gerne
takke mine stillere for
den tillid, de viser ved at
indstille mig til valg til
DKK bestyrelse. Det er
nemlig tid til forandring.
Jeg vil i DKK’s bestyrelse først og fremmest
arbejde for, at DKK ikke alene i ord men
også i handling i langt højere grad går i
dialog med deres base: nemlig opdrætter-

ne og specialklubberne.
Opdrætterne skal opleve DKK som
den hovedorganisation, der skal bistå med
bredere og flere uddannelsestilbud, samt
rådgivning og vejledninger i praktiske forhold omkring opdræt, sundhed og hvalpekøbere med udgangspunkt i, at opdrætternes motivation for opdræt ligger i at avle
sunde og raske hunde.
Specialklubberne skal opleve DKK
som en troværdig samarbejdspartner, hvor
ansvaret for racernes sundhed og udvikling ligger i specialklubberne, og hvor DKK
primært har en rådgivende og vejledende
rolle. Eventuelle avlsrestriktioner mv. bør
kun indføres efter anmodning fra specialklubberne. Endvidere skal overenskomsten mellem DKK og specialklubberne
fungere, så begge parter oplever den som
fundamentet om et reelt samarbejde, der
afspejler specialklubbernes ansvar for
racerne.
DKK har med stor dygtighed formået at
gøre klubben udadrettet og påtaget sig et
stort ansvar over for medlemmerne. Det er
ikke ensbetydende med, at det ikke kan
gøres endnu bedre. DKK bør dog ikke
nøjes med at vente på at spørgsmålene
kommer ind, men aktivt bruge medlemsblad og medier til at profilere sig og give
generel information om det at have hund,
og fordelene ved at være medlem af DKK.
Dermed kan DKK tiltrække nye medlemmer til gavn for alle hundeejere. Brug af
medlemsundersøgelser kan også være
vejen mod et serviceorienteret DKK, der
bl.a. gerne må arrangere en række attraktive tilbud til medlemmer.
Der skal være et højt informationsniveau fra DKK’s bestyrelse og udvalg til
medlemmer, opdrættere og specialklub-

berne om, hvor DKK er på vej hen, og
hvilke udfordringer DKK ser i fremtiden.
Informationen kan medvirke til en konstruktiv dialog og løsninger på de fælles
udfordringer. I bestyrelsen vil jeg derfor
arbejde for åbenhed omkring beslutningerne, og inddragelse af medlemmerne, opdrætterne og specialklubberne i det videre
arbejde omkring formningen af fremtidens
DKK. Denne åbenhed og inddragelse kan
bl.a. ske ved, at konklusionsreferater mv.
lægges på DKK hjemmeside.
Jeg ønsker at forandre DKK til en mere
serviceorienteret organisation, men alene
kan jeg ikke udrette nær så meget, som
når jeg står sammen med andre med de
samme synspunkter. Derfor vil jeg opfordre dig til også at sætte kryds ved Helle og
Ulf, som ønsker den samme forandring af
DKK som jeg.
Jeg er 50 år, gift med Sanne, og vi har
opdrættet labrador retriever under kennelmærket Gemina siden 1986. Vi har begge
jagttegn, og bliver inviteret med på en
række godsjagter med vores 5 labrador.
Jeg er kasserer og medlem af bestyrelsen i Dansk Retriever Klub, hvor jeg også
har været medlem af et ad hoc Strategiudvalg, der barslede med den første strategiplan for klubben i foråret 2007. Privat er
jeg ressourcedirektør i en forskningsinstitution, hvor jeg er medlem af bestyrelsen i
et af vores datterselskaber.
Om mig selv kan jeg supplerende fortælle, at jeg har været medlem af Dansk
Retriever Klub og Dansk Kennel Klub i
snart 25 år, og i alle årene har nydt godt af
de mange forskellige tilbud, der gives
DRK´s og DKK’s medlemmer. Jeg har i
alle årene deltaget aktivt på DRK’s mark(Fortsættes på side 24)

Klubben lykønsker
med Udholdenhedsprøve + LP2
SEVCH LP1 Rally-B UHP LP2

Kuzonga’s D’Uncas of Embo

Far: LP1 LP2 LP3 UHP FP RB Ridgebow’s Embo of Canello
Mor: UHP LP1 RB RV Kuzonga’s Bayana J’Adore
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Alexandra Claudius Nielsen
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(Fortsat fra side 23)

prøver og i de seneste år også deltaget
aktivt på udstillinger i ind- og udland. Det
har ført til, at vi i dag har både en brugschampion og en udstillingschampion i
hjemmet.

Ulf Jørgensen
Over 500.000 mennesker
i Danmark har hund, og
alligevel har Dansk Kennel Klub kun ca. 30.000
medlemmer. Det både
kan og skal ændres. Fokus skal rettes
mod øgede medlemstilbud og hvervning
af nye medlemmer via målrettede kampagner.
Mange af DKK’s specialklubber opfatter Dansk Kennel Klub som en modstander i stedet for den samarbejdspartner og
serviceorganisation, som det burde være.
Specialklubberne skal anerkendes og
respekteres som ekspertisen indenfor den
race / de racer, som klubben repræsenterer.
Hundehandlerne og det grå hvalpemarked glæder sig over de øgede hindringer og restriktioner, der bliver pålagt
DKK’s opdrættere, som i stigende grad
opgiver at fortsætte deres DKK-opdræt.
Det kan ikke være rigtigt, at over 60% af
de hvalpe, der årligt registreres i Danmark, vokser op uden en DKK stambog .
Opdrætterne skal i øget grad modtage
hjælp fra DKK i form af uddannelse, støtte

og opbakning til at opdrætte sunde og
racetypiske hvalpe.
Utallige nye hvalpe-ejere ønsker at gå
til træning med deres hund, men DKK kan
desværre ikke opfylde deres ønsker i tilstrækkelig grad. Nogle undlader derfor
træning, mens andre går til DCH, AOF
eller lignende udbydere. Det er simpelthen
nødvendigt, at DKK’s uddannelser intensiveres, prioriteres og koordineres.
Jeg kunne fortsætte med et utal af
mindre dagligdags eksempler, hvor behovet for forandring presser sig på, men
pladsen tillader ikke at nævne alle disse.
Det er bekymrende, at mange medlemmer betragter DKK som en ”kommunal
institution”, hvor man blot må finde sig i
tingenes tilstand. Sådan forholder det sig
imidlertid ikke. DKK er en demokratisk
forening, hvor man langt hen ad vejen
selv er herre over udviklingen, hvis blot
man er villig til at gøre en indsats.
Man skal først og fremmest benytte sig
af sin stemmeret, og derefter sætte kryds
ved de kandidater, der er indstillet på at
skabe forandring til gavn og glæde for
ALLE medlemmerne i DKK.
Sæt derfor kryds ved de kandidater
der erkender, at DKK’s medarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer er medlemmernes
tjenere, og ikke deres herrer, og som er
indstillet på at behandle alle medlemmer
ens. Sådan føler jeg desværre ikke helt, at
det fungerer i dag, og det er en skam.
Jeg ønsker forandring nu. Hellere i
dag end i morgen. Hvis du også ønsker
forandring, skal du sætte dit kryds ved
mig. Men jeg kan ikke forandre ret meget

Klubben lykønsker
Ny European Veteran Winner 08
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 SKVCH EUVW08

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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alene. Derfor skal du også sætte kryds
ved Helle Dan Pålsson og Kenneth Jensen, som har de samme synspunkter,
som jeg har. Sammen kan vi ændre DKK
til en mere moderne og servicevenlig organisation.
Med hensyn til den faglige del af bestyrelsesarbejdet, føler jeg mig særdeles
”godt klædt på”. Jeg har de seneste 35 år
været involveret i næsten alle aspekter af
hundeverdenen med bestyrelsesposter i
både specialklub og DKK, samt beklædt
et utal af tillidsposter, blandt andet som
specialklubformand, redaktør, sekretær og
kasserer.
Jeg har været udstillingsspeaker, ringsekretær, skuedommer, og siden 1981
har jeg arrangeret det festlige og traditionsrige ”Show of Winners” i samarbejde
med mange idealistiske hundefolk, samt
været arrangør af en Verdenskongres for
Afghanske Mynder.
I hjemmet har vi siden 1970’erne opdrættet Afghanske Mynder med kennelnavnet ”Boxadan”, og har bl. a. vundet 11
Verdensvinder-titler – mere end nogen
anden Afghaner-kennel i verden -, men
jeg har gennem årene også stiftet personligt bekendtskab med flere andre racer.
Stemmeprocenten ved valg til DKK’s
bestyrelse har aldrig været særlig høj,
men lad os give den et ordentligt løft denne gang, og entydig markere et fælles
ønske om positiv forandring til glæde og
gavn for den danske hundeverden.

Dommer CV
Martin Klopsch - dommer på RRK’s udstilling i Tilst den 10. januar
1981 – 1986 Apprenticeship

•
•
•

•
•

First Ridgeback (US/ German outcross breed)
Second Ridgeback (Glenaholm) Import from SA
Spent some time in SA and studied the breed in detail in various
Kennels; participated first World Congress and met Maj. Tom Hawley
and spouse Blacky. Lived at Glenaholm Kennel with Laurie Venter &
Tom. They became my mentors and Tom taught me his view and
interpretation of the breed standard. Together we went to a Championship Show near Jo’burg and I had to describe in practise what I’ve
learned (I passed the exam successfully). I have never changed my
view on the Ridgeback significantly since that time.
Was allowed to talk to Phyllis McCarthy (main subject: Heads), met
Sammy & Margaret Wallace first time as well as Brian & Liz Megginson. Have never had better tutors in my cynologic live.
Before returning to Europe, T. Hawley chose the Kennel name “Tau
Tsoma“ (Hunt on the Lion) for me, which is protected by the FCI since
1984.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Chief Breed Warden of the Rhodesian Ridgeback Club Germany

Hunting works with RRs
rd

3 World Congress in the UK where we shared all our experience
from prior years
Completion of German breed line scheme and calculation model for
ancestor loss coefficient

•
•

Production of Video “ History, development and training of a Ridgeback “ in Germany

•

Foundation member of the German Breeder Association Rhodesian
Ridgeback; took over responsibility for international relationships.
1994 – 1999 Breeding & judging abroad

•
•

•
•
•
•

Participated in the video of the Great Britain RR Club “ The Dermoid
Sinus “

Nominated by the GBRRC and invited several times to judge the
RRs on CC Shows country wide. Started to focus my knowledge,
experience and skills on the RR in the Show ring
2000 – 2008 Breeding, further education as FCI Specialist Breed
Judge and work within the association

•

Seminar leader for obedience training (approximately 150 RRs)

Bred my B- and C- litter in the UK

•

• Back in Germany I had my first litter under “Tau Tsoma“ prefix.
1987 – 1993 Practical & Scientific work around the Ridgeback
Met my friends again on 2nd World Congress in Denmark;

Got all support and have been introduced to GB RR scene by Wilf &
Betty Webster (Janak Kennel)

Moved to England with family and two Ridgebacks ( old male Glenaholm Mpenga and young bitch Kahama delle cime bianche, ItalyImport, Br. Giovanna Bacchini-Carr ) for business reasons

Moved back to Germany and started the more scientific orientated
education according to the FCI regulations;
Passed all exams in genetics, anatomy, static & dynamics of the
dog; applied for theoretical exam after co-judging 300 RRs incl. critics; passed finally theory and practical exams observed by FCI representatives.
Met Liz Megginson and Margaret & Sammy Wallace in Germany
again; worked together with them in the Show ring and could demonstrate my status of judging skills as a result of two decades of learning and practise. Unfortunately I saw Sammy the last time.
Bred my C – H litter under “ Tau Tsoma “ prefix
Currently judging European wide on International CACIB Shows in:
Germany ( among various CACIB Shows also the European Championship Show 2008 ), Switzerland, Czech Republic
Average number of RRs to be judged in the Show ring is 250 pr year
Plus around 40 RRs per year to pass the German breed assessment
i.e. behaviour test & standard conformity;
Elected as Vice – Chairman of the German Breeder Association RR
( DZRR ),
Started FCI Specialist Breed Judge candidacy for Dalmatians,
Met a small group of enthusiasts from WC 1984 again on 7th
WC in Ireland. Our view on the Ridgeback from the early days
has not changed and we support to bring the RR back to the
origin standard with respect to the functionality of the breed.

Klubben lykønsker
Ny Nordisk Junior Vinder 2008
NORDJV-08

Djungelkattens Gloryridged Gazeley

Far: SVCH Dandy-Deluxe Spirit af Ishlar
Mor: Djungelkattens Superridged Sabrina
Opdrætter: Ann-Marie Hilding, S
Ejer:
Dorte Qvist , Viby Sj./ Klaus Lambæk, Randers
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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

ANM.FRIST

UDST. LEDER

10.01.09

Tilst

RRK

Martin Klopsch, DE

07.12.08

Helle Lauridsen

15.02.09

Fredericia

DKK (Int.)

Mogens S. Hansen, DK

12.01.09

DKK

18.04.09* Hedensted

DKK (Nat.)

Tomas Borkowski, PL

15.03.09

DKK

19.04.09* Stouby

RRK

Per Iversen, N

15.03.09

Helle Lauridsen

03.05.09

Aalborg (Crufts kval.) DKK (Int.)

Anita Whitmarsh, SE

23.03.09

DKK

21.05.09

Stepping

FDA

13.06.09

Vejen

DKK (Int.)

Krystyna Opara, PL

09.05.09

DKK

14.06.09

Vejen

DKK (int.)

Zeev Trainin, IT

10.05.09

DKK

05.07.09

Rønne

DKK (Nat.)

Ann Carlström, SE

30.05.09

DKK

15.08.09

Hillerød

DKK (Int.)

Esbeth Clerc, CH

11.07.09

DKK

22.08.09

Jylland (RR-dag)

RRK

Dommerforslag ønskes (Helle)

19.09.09

Brøndby

DKK (Int.)

Gunnar Nymann, DK

08.08.09

DKK

20.09.09

Brøndby

DKK (Int.)

Poul Ørnemark, DK

08.08.09

DKK

* Bemærk - dagene er byttet om

ANMELDELSE OG BETALING
Der anmeldes og betales online via Dansk Kennel Klubs hjemmeside www.hundeweb.dk
Udstillingsgebyr for 2009:
1. hund (samme ejer): DKK 315,00
2. hund (samme ejer): DKK 275,00
3. og efterfølgende hund (samme ejer): DKK 235,00
Hvalpeklasse:
DKK 215,00
Udenfor bedømmelse: DKK 110,00
Juniorhandling:
DKK 110,00
Læs mere på www.dansk-kennel-klub.dk/643
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Helle Lauridsen

Kennel Akizuri
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2, 8700 Horsens
Tlf.:
Mobil:

8655 4242
2844 4110

web:
e-mail:

www.akizuri.dk
akizuri@gmail.com

Kennelsiden

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

4581 1040
4097 5571

web:
e-mail:

www.hazinas.dk
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:
Mobil:

3255 6026
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

Kennel Mbwa Mzuri
Sanne & Jens Bækgaard
Langkærvej 20, 7330 Brande
Tlf.:
Mobil:

9718 2930
2087 6250

web:
e-mail:

www.mbwamzuri.dk
sjbaekgaard@privat.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

