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KLUMMEN
Af Helle Lauridsen

Har vi et problem?
I sidste uge (den 18/2) blev der i TV2 dags dato vist et program
lavet af BBC om problemer i racehunde avlen i England. Jeg tror,
alle os der så den, syntes, at der var chokerende oplysninger om
opdrætteres ligegyldighed overfor alvorlige sygdomme i deres race
og om den engelske Kennel Klubs fornægtelse af nødvendigheden
af sundhedstest og vejledende regler for avl og opdræt.
Men - vi kan være stolte – TV2/BBC udsendelsen talte meget om
problemerne med indavl og en gen masse der er blevet mindre og
mindre som racehundene blev avlet tættere på ”idealet”. Vi har
INGEN indavl i blandt Ridgebacks i Danmark (se andetsteds i bladet) og vores genmasse bliver bredere i stedet for smallere, takket
være de mange aktive opdrættere, der aktivt søger efter nyt blod og
som ikke kun vælger avlsmateriale efter udseende men også efter
sundhed og mentalitet. FLOT – det er noget at være stolt af.
Så – har vi overhovedet nogen problemer? – der var jo ingen
Ridgebacks i udsendelsen, for VORES race er jo sund og rask. Dette
er bare ikke korrekt: i den originale BBC udsendelse, som nu er
sendt både i England og i en lang række andre lande, spillede
Ridgebacken en stor rolle, som værende en race med en alvorlig
arvelig lidelse (Dermoid Sinus) og opdrættere, der bevist avlede for
sygdommen, fordi der jo kun avles på hunde med ridge….. (dette på
på baggrund af påstandene Nikki Salmon-Hilbertz artikel i Nature
Genetics, se mere under bestyrelsens beretning)
Vi har været heldige i denne omgang: TV2 gjorde deres forarbejde
grundigt: de kontaktede klubben før udsendelsen og Nada gjorde et
kæmpearbejde for at få den korrekte information frem i tide, herudover gik TV2 til adskillige dyrlæger, der samstemmende sagde, at
racen er sund. God journalistik, for hvilket vi kan være meget taknemmelige.
Men, problemet er der stadig og for tiden kæmper den engelske
Ridgeback klub med den engelske Kennel Klub, der mener, at man
bør avle på ridgeløse for at bringe antallet af DS i racen ned. (læs
mere om diskussionen bag dette på http://
camelotrr.com/2nd_ridge_article.pdf)
Det er selvfølgeligt chokerende, at nogen kan tage en artikel baseret på så få individer (12)så seriøst, at en hel race kan være truet,
men vi skal ikke glemme, at vi har et problem i racen, som SKAL
tages alvorligt, også selvom der endnu ikke findes en komplet kortlægning af arvegangen eller en genetisk test for den. Derfor, hvis du
planlægger hvalpe, så brug klubbens tilbud om at få dem tjekket for
DS af en erfaren opdrætter – det er de færreste dyrlæger, der vil
bruge den tid det tager at undersøge hver enkelt hvalp grundigt.
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BESTYRELSENS BERETNING 2008
Året har på nogle områder været et stille
og roligt år. Mange af klubbens aktiviteter,
som
er sat i gang af klubbens aktive medlemmer, både øst og vest for Storebælt, har
kørt på skinner.
Der har været en god tilgang. Et enkelt
weekend kursus i ringtræning på Sjællandssiden blev
aflyst pga. manglende tilmeldinger, og det
samme gjaldt Anette Roeds anatomikursus i forbindelse med GF 2008. Vi håber
på at kunne gennemføre begge dele på et
senere tidspunkt. Bestyrelsen prøver hele
tiden i samråd med udvalgene og regionerne, at finde aktiviteter som falder i medlemmernes smag.

men med din egen. Ellers kan den importeres til din mobiltelefon eller iphone.

Klubbladet har i hele 2008 været i farver. I
alt 4 numre er udkommet med dejlige
billeder, artikler og annoncer. Medlemmernes tilkendegivelser har været meget positive, og det er da også bestyrelsens holdning, at bladet skal fortsætte med at være
i farver.
Det nye blad har kostet klubben lidt ekstra, derfor arbejder vi bl.a. på at finde en
hunderelateret kommerciel annoncør til 4
stk. bagsideannoncer (altså 1 årgang). Jo
flere af vores medlemmer som tegner annoncer, jo bedre er det for klubbladets
økonomi. Det er også hyggeligt at se annoncer fra opdrættere, og mange andre
ridgebackejere.
Redaktøren vil på disse linier gerne sende
en særlig tak til alle de medlemmer, som
har taget sig tid til at skrive, sende materiale, og ikke mindst – tegne annoncer. Især
en særlig tak til Alexandra, som hele året
har været fantastisk til at bidrage med
artikler.

Avls- og Sundhedsudvalget har i 2008
været ret aktive i forbindelse med HD,
Allergi og Dermoid Sinus.
Der blev i begyndelsen af 2008 konstateret at et uforholdsmæssig stort antal af de
i 2007 fotograferede hunde (4 svarende til
20% mod normalt ingen) havde fået resultatet C. Vi sendte derfor en forespørgsel til
DKK’s sundhedsudvalg om bedømmelsesmetoden var ændret, eller om der i de
bedømte hunde var noget som udvalget
burde tage sig af men har på trods af gentagne rykkere endnu ikke fået svar. Dette
må undre, da en så kraftig stigning i en
races HD status bør tages meget alvorligt.
Dog har HD resultaterne i 2008 ikke givet
nogen grund til bekymring: Alle 24 fotograferede hunde var HD fri (17 A og 7 B), 22
fik albuerne fotograferede, af dem var de
19 status 0, 2 havde 1 og en enkelt 2. Af
de 9 OCD fotograferede hunde fik 1 påvist
OCD.
På grund af den generelt lidt højere procentdel i racen med AD i forhold til HD,
debatterede udvalget også om det skulle
være nødvendigt at stramme reglerne for
avl med hunde med AD1, dette er dog
blevet udsat da vi ikke mener problemet
på nogen måde er stigende med de nuværende regler. Dog vil vi på det allerkraftigste anbefale opdrættere der vælger at
bruge en hund med AD1 i avlen til at kræve hvalpene fotograferet. Der har gennem
tiden været brugt adskillige AD1 hunde
men meget få af deres hvalpe er blevet
fotograferet og det gør det svært at bedømme problemets omfang. Bestyrelsen
og Avls- og Sundhedsudvalget vil gerne
opfordre alle opdrættere til at få deres
hvalpekøbere til at fotografere deres hun-

Klubbens hjemmeside bliver flittigt brugt.
Det er vigtigt, at siden opdateres hurtigt,
når der er nye informationer. Derfor er
både Helle og Dorte webansvarlige for hver
deres region. Flere af områderne, som
f.eks. aktiviteter, er udelegeret til forskellige aktive klubmedlemmer. Her skal især
siges tak til Stinne og Benny. Aktivitetsniveauet i regionerne er steget meget og
derfor gør vi vores bedste til at få opdateret ”Sidste nyt” indenfor 24 timer.
I slutningen af 2008 fik vi idéen til en RRKkalender på forsiden af hjemmesiden.
Denne kalender fortæller om alle arrangementer i klubben og hvis du allerede bruger Google kalenderen kan den ses sam-
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Vores samarbejde med forlaget Atelier og
Dansk Kennel Klub omkring udgivelse af
en bog om Rhodesian Ridgeback, kører
ganske stille og roligt. Vi har tegnet kontrakt med forlaget, og vi er påbegyndt arbejdet med teksterne og med indsamlingen af fotografier.
Bestyrelsen har rettet henvendelse til nogle af klubbens medlemmer, der er dygtige
og ivrige fritidsfotografer, og vi håber, at
de, sammen med klubbens øvrige medlemmer, vil medvirke til frembringelse af
mere end 100 fotografier, som skal bruges
til bogen.

de.
En artikel om allergi i Hunden hvor en enkelt klinik i Storkøbenhavnsområdet havde
haft 12 ridgebacks til behandling i en periode på 3 år, fik også udvalget til at reagere. For at få problemet yderligere belyst
efterlyste vi Ridgebacks med allergi i bladet, men kun to ejere henvendte sig. Vi har
også tidligere forsøgt at belyse sagen men
heller ikke her kom der meget feedback
fra medlemmerne. Forhåbentligt betyder
det, at selvom der er allergi i racen så er
det ikke noget der giver de store problemer blandt ejerne. Vi håber meget at høre
fra klubbens medlemmer, hvis dette er
ukorrekt og vi skal gå videre med sagen.
Det mest alvorlige der er sket i året er
uden for al tvivl Nicolette Hillbertz artikel i
”Nature Genetics”, hvor hun på basis af 12
hunde med dermoid sinus konkluderede
at dermoid sinus er bundet til ridgen og
foreslår at man derfor avler på ridgeløse.
Desværre blev denne artikel udgivet samtidigt med at BBC var ved at lave en afsløring af problemerne i den engelske racehundeverden med indavl, manglende
sundhedsscreening og avl på hunde med
genetiske sygdomme, og Ridgebacken blev
derfor også inddraget på en meget negativ
måde i udsendelsen. Udsendelsen påstår
at ridgen er en sygdom i stil med Spina
Bifida og at dermoid sinus gror ind i hjerne
og rygrad – begge dele uden nogen forbindelse med sandheden.
Som en ekstra kommentar til BBC udsendelsen – der blev sendt i programmet
”Dags Dato” på TV2 d. 25/2- 2009, bliver
det atter i 2008 slået fast med 7 tommers
søm at danske ridgeback opdrættere ikke
på nogen måder går ind for indavl. Igen i år
er indavlskoefficienten på både fødte danske kuld og importer meget meget lav.
Langt lavere end den af DKK satte grænse. I øvrigt dejligt at TV2 programmet, efter
kontakt med Nada, valgte at klippe afsnittet med ridgebacks ud.
I 2008 blev der registreret 77 hvalpe, hvoraf 6 var importer. I 2007 var tallet 49/8 og
i 2006 var tallet 87/6. Det var en lille stigning i forhold til 2007, men lidt mindre end
i 2006.
Som det blev nævnt i starten af beretningen, har det været et år med masser af
aktivitet, men det der har været kendetegnende er, at de stort set har klaret sig selv,
takket være nogle ihærdige medlemmer.

Så aktivitetsudvalget har ikke været kaldt
sammen i beretningsperioden.
I nogle år har tingene ligget lidt i dvale på
Sjællandssiden, men nu der er virkelig
kommet gang i butikken. Benny har som
primus motor på Sjællandssiden, via Vallensbæk kommune, fået tilladelse til træning hver søndag og hver anden onsdag.
Her trænes der lurecoursing, lydighed, rally
lydighed, lidt agility og spor. Der er pt. 2
hold med ca. 20 ridgebacks. Træningen
har allerede kørt én sæsson, og 12 nye
lektioner der starter 15. Marts 2009 er
planlagt.
Schweisstræningen er også påbegyndt, og
der er hold både på Sjælland og i Jylland.
Jyderne er taknemmelige for Elisabet som
har adgang til både jagthytte og arealer,
mens Alexandra på Sjællandssiden må ud
og låne hver gang der skal være træning.
Tak til jer alle. Som i alle andre henseender får vi tingene til at hænge sammen, så
prisen for deltagelse bliver den samme på
begge sider af vandet.
I Jylland har der været jævnt gang i lurecoursing, men afstandene spiller en rolle
uanset om man vil det eller ej, så der er
ikke noget fast område, men der forsøges
at komme over det meste af Jylland, så
køreafstanden bliver fordelt.
I Sunds har der været gang i ringtræningen, hvor vi hver torsdag i vinterperioden
mødes indendørs i en stor maskinhal, som
vi låner uden beregning.
Vores brugshunde championat er ikke
glemt, men bestyrelsen har igen vendt
problematikken og føler, at det er for stor
en mundfuld at starte op med, idet vi ikke
har de fornødne dommere/ekspertice til at
få en retfærdig pointgivning. Bestyrelsen
vil derfor starte med et sporchampionat i
tråd med det svenske Vildtspors Championat. Derfor arbejder Alexandra og Elisabet
hårdt på et regelsæt, så vi kan komme i
gang med denne titel.
I maj 2009 er der planlagt én UHM på
Sjælland og der kommer også én i Jylland,
men den er dog kun i støbeskeen. Der
bliver arrangeret et større rally stævne i
det jyske, også i maj måned. Scweissprøver bliver der også både på Sjælland og i
Jylland. Der er håb om at vi i løbet af foråret også kan få gang i fynboerne mht.
lurecoursing.
RR-dagene på Sjælland druknede igen i

regn. Heldigvis havde vi mulighed for at
trække indendørs
i St. Merløse hallen, som vi jo også bruger
på andre tidspunkter af året. Vi havde nok
håbet på lidt flere tilmeldinger da det jo
var en dobbeltudstilling. Der var i alt 140
tilmeldinger til de 2 dage, hvilket selvfølgelig også fint. Maden havde vi dette år valgt
at St. Merløse hallen skulle stå for. Det er
meget tidskrævende hvis vi selv skal tilberede maden, hvilket også betyder at vi skal
bruge en hel del frivillig arbejdskraft. Det
er ingen hemmelighed at det nogle gange,
er svært med den frivillige arbejdskraft.
Klubben fik i øvrigt op til RR-dagene, 3
meget flotte bannere sponsoreret af ABC
skilte i Holbæk.
De er designet af Dorte, og utrolig flotte.
Stort tak til sponsoren!
På udstillingssiden kan vi konstatere en
stigende trend i tilmeldinger, en tendens,
der har været gældende i de seneste 4 år.
I 2005 havde klubben i alt 195 tilmeldinger, i 2006 var det steget til 219, i 2007 til
237 og i 2008 hele 292 tilmeldinger. Dette er en tendens, der underbygges af, at
Ridgebacken nu hører blandt de 5 udstillingsmæssigt største racer i FCI gruppe 6.

dør i stedet for som tidligere, at afholde
frokost og middag i klubregi.
Den likvide beholdning er noget lavere,
end ved udgangen af 2007, hvilket kan
henføres til store indkøb til boden, som
viser en stærkt forøget beholdning. De nye
vindjakker med logo på ryggen har vist sig
at være en stor succes og vi har allerede
solgt 70 stk.
Alt i alt vurderer bestyrelsen, at årets resultat er særdeles tilfredsstillende.
Til slut skal lyde et stort tak til jer alle som
støtter op om klubbens arbejde og deltager i vores aktiviteter. Tak til jer som altid
er frisk på at give en hånd med, så bestyrelsen ikke skal stå alene.
Tillykke til alle jer som har gjort det godt
med jeres hunde, både i Danmark, men
også i udlandet.
Tak fordi I er sådan nogle gode repræsentanter for vores race.
Vi håber at se mange af jer til klubbens
ordinære generalforsamling i Stouby d. 19
april.

Årsregnskabet viser igen i 2008 et stort
overskud, som dog til dels skyldes vort
bogføringsprincip med at tage indkøb til
boden op i regnskabet til salgspris. Det
skal dog tilføjes at blad 4 ikke indgår i
2008 regnskabet, idet regningen fra trykkeren først kom i 2009.
Medlemsskaren bestod d. 31/12-08 af
225 danske og 12 udenlandske medlemmer
= i alt 237 medlemmer. Det skal hertil
siges at klubben bruger mange resurser på
at rykke medlemmerne for kontingent.
Der var ved deadline d. 1. marts stadigvæk
79 medlemmer, der trods rykker ikke har
fået betalt deres kontingent. Det kan I
altså ikke være bekendt!.
Kontingentindtægterne er alligevel i 2008
steget til det højeste niveau i klubbens
historie og vi håber, at klubbens medlemmer holder fast i deres medlemskab også i
2009 og at nytilgangen, især gennem opdrætterindmeldinger, fortsætter.
Udstillingerne har i 2008 givet et lidt mindre overskud end tidligere, som dog primært skyldes, at fortæringen på Ridgebackdagen var lagt ud til ekstern leveran-
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KANDIDATER TIL BESTYRELSEN
Dorte Qvist

Erik Kristensen

Jeg hedder Dorte Qvist, og
jeg bor i Viby syd for Roskilde sammen med Michael og vores 3 hunde (1
gammel Beagle tæve og 2
unge Ridgeback hanner).
På generalforsamlingen i
foråret 2007 blev jeg valgt som 1. suppleant til RR-bestyrelse, og da Camilla Kjærulff
kort tid efter, valgte at træde ud af bestyrelsen, indtrådte jeg på Camillas plads.
I dag er jeg redaktør med ansvar for klubbens blad , ”Ridgebacken”.
Hunde har været en stor del af mit liv, lige
siden jeg i 1991 fik min første hundehvalp
- en Beagle. I 1995 fik jeg kennelmærket
Nosy Nose, og samme år blev vores første
ud af 4 kuld hvalpe født. I 1996 blev jeg
valgt ind i Beagle Klubbens bestyrelse, og
her arbejdede jeg med mange forskellige
bestyrelsesopgaver, indtil jeg i starten af
2003 valgte at stoppe.
Da DKK lancerede Opdrætteruddannelsen
i 2002, var det en selvfølge for mig at deltage, og jeg var heldig at komme med på et
af de første hold.
I 2003 blev vi introduceret for Rhodesian
Ridgeback, og i dag er ridgebackdrengene
Kidogo og Gazeley drivkraften i vores hjem.
Rhodesian Ridgeback er en fantastisk hunderace, og det vil jeg rigtig gerne være med
til at udbrede til omverdenen. Men det er
også en hunderace, vi skal værne om –
sundheden, temperamentet, eksteriøret og
ikke mindst evnen til at arbejde.
Rhodesian Ridgeback Klubben er stedet,
hvor alle trådene omkring racen samles, og
det er derfor jeg sætter arbejdet i bestyrelsen meget højt. Jeg kan lide at være tæt på
beslutningerne – der hvor eventuelle
spørgsmål kan/skal stilles, der hvor meningsudvekslinger og god debat kan føre til
fornuftige beslutninger.
Derudover vil jeg gerne arbejde for, at så
mange ridgebackejere som muligt føler, at
de og deres hunde kan bruge klubben til
noget — derfor er det bl.a. vigtigt, at bestyrelsen bakker op omkring de ildsjæle, der
stiller deres sparsomme fritid og arbejdskraft til rådighed for klubben.
Jeg håber, at vi ses på Generalforsamlingen i Stouby Hallen.

Så nærmer generalforsamlingen sig endnu engang, og det er tid til at
gøres status, men ikke
mindst gøre op med sig
selv, om man er klar til en
tørn mere i bestyrelsen –
hvis ellers medlemmerne synes, at det er
en god ide.
Jeg er klar til at tage en tørn mere – ikke
for at klæbe til taburetten - men for at være med til at udvikle klubben og fastholde
den positive ånd, der hersker for nærværende. Jeg forsøger at være bredt favnene i
mit arbejde – det er ikke kun det ene eller
andet, der interessere mig. I min begrebsverden er det aktiviteter sammen med
hunden der tæller – ligegyldigt om det
hedder udstilling, lydighed, spor, agility,
lure-coursing mv. Skal en lille klub som
vores overleve, er vi nød til at stå sammen
om det helt klare mål – at fremme og promovere vores elskede hunde. For at vi kan
gøre det på den bedste måde, kræver det
en bestyrelse, der tegner klubben ud fra de
retningsliner, som medlemmerne udstikker
bl.a. på generalforsamlingen.
Der er masser af udfordringer for den kommende bestyrelse og dem er jeg klar til at
tage aktiv del i – så kære medlemmer –
det er op til jer.

Mange hilsner
Dorte
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Med venlig hilsen
Erik

Nada Nikolic
Jeg har efterhånden siddet i RRK’s bestyrelse en
del år, de fleste år som
formand. Jeg er parat til
at tage endnu en tørn,
hvis medlemmerne ønsker det. Håber I syntes
jeg har gjort mit arbejde tilfredsstillende i
den forgangne periode.
Jeg startede for mange år siden som hvalpeanviser. Det var tiden før internettet, og
jeg brugte meget tid på lange samtaler
med folk som enten ville have information
om racen, eller have kontakt til mulige
hvalpekuld. Tiden er jo en helt anden nu,
hvor internettet er en stor del at vores liv,

og det at ”google” os til informationer er en
normal ting.
Netop denne nemme adgang til informationer, gør det også nemmere at holde øjne
med tendensen i racen, også fra andre lande. Vi henter sundhedsinformationer i stor
stil, specielt fra USA som er stort skridt foran mht. f.eks. DNA test for forskellige sygdomme. Syntes det er vigtigt at en bestyrelse har et godt overblik over hvad der foregår mht. sundhed og forskning. Vi skal hele
tiden være på forkant. Vi importerer en del
hunde fra udlandet, og kan derfor ikke kun
se på vores egen lille bestand. I 2008 deltog jeg og resten af medlemmerne fra Avlsog Sundhedsudvalget på Ridgeback Verdens kongres i Irland. Det er en vigtig begivenhed som sker hvert 4. år, og som giver
os mulighed for bl.a. at diskutere racens
sundhed, og høre om nye forskningsmuligheder fra de ca. 200 delegerede. Det er
vigtigt at vi deltager ved disse lejligheder.
Derfor mener jeg også at klubbens udvalg
og regionerne skal styrkes endnu mere, så
de står for flere af aktiviteterne. Forudsætningen er selvfølgelig, at der er frivillig arbejdskraft at hente. Dette vil give bestyrelsen mulighed og overskud til at fokusere på
andre ting.
Syntes vi har en god klub. Vi er måske ikke
altid enige, og sådan vil det altid være, men
når vi tager en god debat, skal den holdes i
en ordentlig tone.
Når jeg ikke laver klubarbejde så bliver jeg
aktiveret af mine 6 dejlige ridgebacks i
alderen 2 – 13 år. For dem som ikke kender mig, kan jeg sige at jeg driver en lille
hobbykennel under kennel navnet KINYEMI.
Håber at se jer d. 19. april!
Med venlig hilsen
Nada

Stinne Elgaard
Jeg hedder Stinne Elgaard
og har været en aktiv del
af Ridgeback klubben i
næsten 6 år, hvor jeg har
fungeret som hvalpetester, medlem af aktivitetsudvalget og udstillingsudvalget. Jeg har de sidste 3 år været aktiv på
udstillinger og det sidste års tid har jeg fået
taget rigtig hul på nogle lydighedsprøver –

og håber at komme i gang med sporprøverne i løbet af året.
Jeg har en uddannelse som adfærdskonsulent fra den norske specialist Turid Rugaas,
og har derudover en hel række af kurser og
uddannelser fra andre specialister – her
kan nævnes: Anders Hallgren, Lars Fält,
Irene Jarnved, Roger Abrantes, Bente Iversen, Morten Egtved, Runar Næss og mange
flere. Derudover har jeg taget opdrætteruddannelsens del 1 og skal på del 2 i marts.
Jeg har også fungeret som ringsekretær og
ringsteward – så mine erfaringer indenfor
hundene rækker efterhånden temmelig
bredt.
På den private side har jeg haft mit eget
firma som bogholder for 9 virksomheder,
men måtte desværre opgive dette da jeg
brækkede nakken for 3 år siden. Jeg bor
sammen med min kæreste Mads, og sammen har vi vores 2 Rhodesian Ridgebacks
– og et kuld på vej.
Jeg vil gerne stille op til bestyrelsen i klubben, for jeg synes jeg har nogle kvaliteter
som klubben kunne drage nytte af. Desuden vil jeg meget gerne arbejde effektivt
for vores race – på alle de måder det er
mig muligt.
Jeg kender rigtig mange RR folk gennem
mit aktive liv på udstillingerne, men jeg
kunne rigtig godt tænke mig at ”få gang i”
alle dem der også er derude, men som ikke

nødvendigvis lige udstiller eller går til prøver. Jeg er ansvarlig for indsamling af resultater vedr. diverse lydigheds- og brugsprøver, og har også stor interesse i at forsøge
at få flere aktive RR folk på banen. Jeg vil
gerne arbejde for at RR klubben bliver en
klub for ALLE medlemmerne – at der bliver
en behagelig atmosfære og en god kontakt.
Jeg håber at både bestyrelsen og alle medlemmerne vil tage positivt imod denne opstilling – det er jo efterhånden en del år
siden at der var nye kandidater på banen.
Med venlig hilsen
Stinne

Søren Holmgaard
Motivation for opstilling til
valg som bestyrelsesmedlem.
Jeg er blevet hvisket i
øret, at efter alle årene
som Ridgebackmenneske
og som medlem i RRK var det måske på
tide, at jeg gik ind og ydede en mere aktiv
indsats for klubben som en del af klubbens
ledelse. Det gør jeg gerne, og opstiller derfor til valg som bestyrelsesmedlem.

Hvad jeg kan bidrage med er for det første
en stor erfaring med tillidsposter i forskellige udvalg (p.t. også i RRK), og som bestyrelsesmedlem og formand i klub-, forenings
- og forbundsarbejde inden for forskellige
fritidsaktiviteter.
Dertil, rent "fagligt" i forhold til Ridgebackverdenen, har jeg været med siden 1992,
hvor vi fik vores første RR-tæve, der var et
så heldigt eksemplar af racen, at det gav
anledning til et intensivt udstillingsforløb
samt starten på vort opdræt, med det første kuld i 1996. Sideløbende har jeg gennem årene været inde over de fleste andre
Ridgeback-relaterede aktiviteter, der kan
tænkes, og har prøvet dem i praksis selv.
Som jeg opfatter RRK, har den været inde i
en god udvikling i flere år. Denne positive
udvikling skal naturligvis fortsætte, og en
opgave er fortsat at sikre i vort klubarbejde, at alle facetter af Ridgebacken og dens
anvendelsesområder tilgodeses. Derudover er vores fælles store opgave naturligvis at bidrage til racens fortsatte positive
udvikling sundhedsmæssigt, fysisk, mentalt, eksteriørt og funktionelt, herunder at
vi respekterer og tilstræber at overholde
racestandarden i vort avlsarbejde.
Med venlig hilsen
Søren

STEMMESEDDEL
til Rhodesian Ridgeback Klubbens bestyrelse 2009
Stemmesedlen lægges i vedlagte konvolut, som lægges i yderligere en konvolut, der SKAL påføres afsenders navn og adresse
(vigtigt af hensyn til kontrol af medlemskab - ellers ugyldig). Det hele medbringes til Generalforsamlingen eller sendes til den
ene af klubbens revisorer: Klaus Lambæk, Kastanievej 4, Harridslev, 8930 Randers NØ
Frist for aflevering med post er den 11. april (pga. Påsken)
§8
Valg til bestyrelsen (uddrag):
Stk. 7 Stemmesedler udsendes i blad 1 til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2.
De udfyldte stemmesedler skal være klubbens revisor i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
eller afleveres på generalforsamlingen inden dagsordenens pkt. 8.
Stk. 8 Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.
Hvis du er ENKELTMEDLEM
må du max. stemme på 3 personer.
Sæt ”X” i de afmærkede felter.

Hvis I er FAMILIEMEDLEMMER
må I max. stemme på 2 x 3 personer.
Sæt ”X” i de afmærkede felter.

Dorte Qvist
Erik Kristensen
Nada Nikolic
Stinne Elgaard
Søren Holmgaard
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009
Stouby hallen, Idrætsvej 10, 7140 Stouby
Søndag den 19. april kl. 13.00
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
og meddelelse om ansvarsfrihed (de charge)
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt:
Hvad sker der i England omkring vores race?

Kandidater til RRK-bestyrelse:
Erik Kristensen, Dorte Qvist, Nada Nikolic, som alle er villige til genvalg
Stinne Elgaard og Søren Holmgaard, som begge villige til valg
Kandidaternes præsentation kan læses på side 8 og 9, og stemmeseddel findes på side 9.

FORSLAG TIL AFSTEMNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN
I STOUBY DEN 19. APRIL 2009
FORSLAGSSTILLER: Poul H. Jensen

FORSLAG 1
Ændring af klubbens etiske regler
Nuværende ordlyd:
§ 15 Matadoravl (d.v.s. det forhold, at en
eksteriørmæssigt og/eller avlsmæssigt
succesfuld hanhund anvendes til et for
stort antal hvalpekuld) skal undgås. En
hanhund må derfor ikke producere mere
end ca. 40 hvalpe i Danmark.
Ændres til:
§ 15 Matadoravl (d.v.s. det forhold, at en
eksteriørmæssigt og/eller avlsmæssigt
succesfuld hanhund anvendes til et for
stort antal hvalpekuld) skal undgås. En
hanhund må derfor ikke producere mere
end ca. 40 hvalpe i Danmark indenfor en
løbende 5 års periode. Dog må den herefter kun indgå i parringer, hvor indavlskoefficienten er lavere end 6,25%.
Begrundelse:
I DKK’s ”Etiske anbefalinger for opdræt”
står der under definitionen på Matadoravl:
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Antalsmæssig lille race (<100 reg./år):
Hanhund A er i alt far til 50 hvalpe i en
race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold
til 25% reglen er 24 hvalpe.
De 50 hvalpe er fordelt på 12 kuld med
indavlskoefficienter på henholdsvis: 7,93 15,63 - 9,38 - 0,1 - 3,52 - 3,52 - 15,63 1,95 - 2,73 - 0 - 2,73
Hanhund A har derfor flere gange produceret afkom med indavlskoefficient større
end det anbefalede på max 6,25%. Derfor
vil hanhund A modtage et "grænsebrev"
med kraftig henstilling om fremover kun at
producere hvalpe med indavlskoefficienter
under 6,25%.

Det er derfor ikke rimeligt, helt at udelukke
enkelte mere hyppigt benyttede hanhunde
fra arvemassen, blot fordi de er blevet far
til et bestemt antal hvalpe. Hvis man ser
på, hvor mange afkom der er anvendt i
den fortsatte avl, vil man se, at der er tale
om et forsvindende lille antal. Der er altså
på ingen måde tale om, at en enkelt hanhund dominerer racen avlsmæssigt. Endvidere er der i DKK’s oversigt over de enkelte hundes afkom ikke taget højde for hunde med avlsforbud, kryptorcisme, døde
etc. Disse tæller antalsmæssige med som
en del af avlsmassen.

Hanhund B er i alt far til 33 hvalpe i en
race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold
til 25% reglen er 7 hvalpe.
De 33 hvalpe er fordelt på 9 kuld, der alle
har indavlskoefficienter på 0% (!)
Hanhund B vil derfor IKKE modtage et
"grænsebrev", da opdrætteren her nøje har
udvalgt ikke beslægtede avlspartnere og
derfor sikret racen mod indavl til trods for
at 25% grænsen er overskredet.

FORSLAGSSTILLER: Poul H. Jensen

FORSLAG 2
Sletning af §17
Det foreslås at følgende paragraf slettes
da den aldrig bliver bragt i anvendelse.
§ 17 Hanhundens ejer skal indsende information om hver af hanhundens parringer
til RRK's avls- og sundhedsudvalg. Skema

hertil fås ved henvendelse til avls- og sundhedsudvalget.

FORSLAGSSTILLER: Poul H. Jensen

FORSLAG 3
Oplysning om titler
Generalforsamlingen pålægger Bestyrelsen, at drage omsorg for, at alle titler, såvel
danske som udenlandske, som en hund
har erhvervet, det være sig ved udstilling,
lydighed, spor, agility eller anden form for
aktivitet, som afføder en officiel titel, bliver
nævnt i alle sammenhæng indenfor klubregi, f. eks. i udstillingskataloger, på hvalpelisten, i Championgalleriet etc.
Den enkelte ejer er selv ansvarlig for at
oplyse om de opnåede titler i hvert enkelt
tilfælde.
Begrundelse:
Klubbens medlemmer bruger megen tid og
mange penge på at opnå anerkendelse for
deres Ridgebacks i mange forskellige sammenhænge. DKK har besluttet, at man f.
eks. i udstillingskataloger på DKK udstillinger kun bringer Nationale Championtitler
og FCI’s Internationale titler og at der kun
bringes max. 8 titler.
Det bør derfor være en æressag for RRK at
støtte sine medlemmer, ved at bakke op
om det store arbejde, hver især udfører
med deres Ridgebacks og drage omsorg for
at nævne samtlige titler som den enkelte
Ridgeback måtte have opnået såvel i indland som i udland.

Rhodesian Ridgeback, og hvad man kan
gøre ved det, dels forårsaget af Nicolette
Hillbertz’ doktordisputats, dels forårsaget
af BBC-udsendelsen, sammenholdt med at
der generelt ikke ses nogen rimelig grund
til eller behov for at gentage en kombination, man allerede ved har givet Sinus, synes
jeg at den logiske konsekvens klart er, at
man strammer vore etiske regler på dette
punkt. Et enkelt bidrag til at reducere forekomsten af Sinus.

Del af § 6
Alle hvalpe skal undersøges for Dermoid
Sinus af opdrætter og/eller dyrlæge umiddelbart efter fødslen (inden for 2 døgn)
Ændres til:
Alle hvalpe skal undersøges for Dermoid
Sinus af opdrætter og/eller dyrlæge umiddelbart efter fødslen.

FORSLAG 5

§ 17 - Sletters
Hanhundens ejer skal indsende information om hver af hanhundens parringer til
RRK's avls- og sundhedsudvalg. Skema
hertil fås ved henvendelse til avls- og sundhedsudvalget.

Ændring af de ”Etiske regler vedrørende
opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback
klubben’s medlemmer”

§18 ændres til §17
§19 ændres til §18

FORSLAGSSTILLER: Eva Hald

Nuværende ordlyd:
§ 16 Anvendelse af inseminering, uanset
på hvilken måde, betragtes i forhold til
denne etiske vejledning som en normal
parring.
Ændres til:
Inseminering bør kun finde sted mellem
fysisk normale dyr, der har gennemført
normal parring tidligere.
Begrundelse:
På baggrund af at en af klubbens opdrættere har insemineret en tæve, som ikke
tidligere har parret og født normalt, vil jeg
foreslå at §16 i de etiske regler ændres.
Desværre er jeg selv forhindret i at deltage
i generalforsamlingen, men håber der er
tilslutning til ovenstående.

FORSLAGSSTILLER: Søren Holmgaard

FORSLAG 4
Ændring af de ”Etiske regler vedrørende
opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback
klubben’s medlemmer”
Nuværende ordlyd:
§ 6, sidste punktum
En kombination der en gang har givet Sinus
bør ikke gentages.
Ændres til:
En kombination der en gang har givet Sinus
må ikke gentages.
Begrundelse:
Som følge af den stigende fokusering på
problemet med Dermoid Sinus i avlen med

FORSLAGSSTILLER:
Avls– og Sundhedsudvalget

FORSLAG 6
Udvalget foreslår følgende ændringer til de
etiske regler
Del af § 5
Tæven må højst få et kuld hvalpe om året,
og en hvileperiode på minimum en løbetid
mellem hvert kuld bør tilstræbes.
Ændres til:
Tæven må højst få et kuld hvalpe om pr.
12 mdr. og en hvileperiode på minimum en
løbetid mellem hvert kuld bør tilstræbes.
Kuzonga's D'Uncas of Embo
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Tæven til selskab eller avl
Af Ann - Marie Hammarlund ©
Oversættelse: Søren Holmgaard
Al hundeopdræt begynder hos tævehunden og hendes ejer. Hvis tæven er af middelmådig eller mindre god kvalitet, kan
man ikke forvente, at resultatet bliver andet end ganske dårligt.
Der findes en gammel talemåde som siger,
at "en kennels styrke er dens tæver", og
det er virkelig sandt.
Der findes ingen absolut sikker metode at
anbefale, når det gælder at lykkes med
hundeavl. Men det er utvivlsomt sådan, at
med formindskede krav til avlstæven bliver
vejen til fremgang som opdrætter meget
længere og mere indviklet. Mange gange
bliver også resultatet på denne måde direkte nedslående.

Desværre er det vældigt almindeligt, at de
fleste begynder med den tæve, som de
blot havde anskaffet sig til selskab.
Det kan naturligvis være sådan, at denne
tæve er et i alle henseender meget godt
eksemplar (af racen), men vældigt ofte er
det præcis det modsatte. Når den meget
ordinære tæve parres, beholder den nyudsprungne opdrætter ofte en hvalp fra kuldet, hvilket gentages i nogle generationer.
Man klatrer således sagte opad mod kvalitet og fremgang. I denne periode har man
dermed opfostret et antal hunde, som
kunne have været bedre, hvis kravene til
avlstæven havde været højere. Hvis opdrættet generelt havde været mindre følelsesbetonet, ville vi sikkert have haft endnu
bedre hunde inden for de fleste racer her i
landet.
Definitivt er ikke alle tæver velegnede,
eller blot anvendelige, som avlstæver.
Hvordan afgør man da, om den tæve, man
har, er tilstrækkeligt god til at avle på?
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Det går ikke at se gennem fingrene og
tolerere fejl, som har med det funktionelle
eller det mentale at gøre. Givetvis kan en
svaghed i konstruktion eller temperament
være erhvervet, og i så fald nedarves den
ikke til afkommet. Dog må man regne med
at en ubalanceret tæve kan påvirke sine
hvalpe i negativ retning gennem sin uberegnelige adfærd.
Nutidens krav til seriøst hundeopdræt er
store. Man skal kunne regne med, at opdrætterne i størst muligt omfang anstrenger sig for at forbedre racegennemsnittet,
eller i det mindste ikke forringe det.
De fleste, som ejer en tæve, vil en dag
stille sig selv spørgsmålet, om tæven bør
have hvalpe eller ikke.
Den mest almindelige årsag til, at tæveejere overvejer at parre tæven er, at de tror,
at tæven har godt af det.
Det er en overordentlig svag
begrundelse.
Der findes intet som helst
bevis for, at tæver skulle holde sig sundere af at få hvalpe.
Tværtimod er det ikke helt
risikofrit for tæven at producere et kuld, og risikoen bliver
sikkert noget større, hvis tævens ejer hører til de urutinerede.
At børnene i familien synes, at
det kunne være morsomt med
hvalpe, er en anden virkelig
dårlig grund til at avle. Og den tæveejer,
som er ude efter at tjene en slat penge,
gør i almindelighed ikke noget godt for
racen.
De eneste acceptable begrundelser for at
avle på en tæve er egentlig, at tæven er af
så god kvalitet, at hun kan tænkes at nedarve en del af sine gode egenskaber, eller
at hun har noget eftertragtet, som man er
ved at miste i racen!
Hvad angår de defekter, som bevisligt er
genetisk betingede, bør man naturligvis gå
forsigtigt til vejs. Hvis en tæve efter beregningerne burde være velegnet at avle på
og det, mod forventningerne, i et af hendes første kuld viser sig, at hun kunne
have nedarvet en sådan defekt, må man
tage det ansvar på sig at tage tæven ud af
avlen. Ved fortsat at avle på tæven er den
bjørnetjeneste, man gør racen, så stor at
det kan tage generationer at reparere.

Al avl bør ske under ansvar, og det er vigtigt at være virkelig kritisk, når man bedømmer sin tæve avlsmæssigt. Perfekte
hunde findes ikke, og det gælder naturligvis også for tæver, som skal anvendes i
avlen. Der findes altid noget, som man vil
ændre til det bedre. Derfor er det vigtigt at
forsøge at kompensere ved valget af hanhund til parring. Hvis din tæve har visse
svagheder, må du være ekstra påpasselig
med, at hanhunden er meget bedre og
mere korrekt på disse punkter. Det er definitivt ikke sådan, at hvis man har en tæve
med løse albuer, så skal hannen have
indknebne albuer for at kompensere. Det
er heller ikke sådan, at hvis tæven har et
tyndt snudeparti, så vil den mest velegnede hanhund være overdrevet den modsatte vej.
Det er almindeligt, at folk indbilder sig, at
man reparerer en svaghed hos et individ
ved at parre med eksemplarer, som er den
diametrale modsætning i den detalje, det
drejer sig om. Hvis man gør det, vil man
ganske hurtigt skabe alle tænkelige varianter på nær netop den, som er ønskelig og
korrekt for racen.
Det er givet vigtigt ved al avl at forsøge at
kompensere for manglerne hos sin egen
tæve, men det sker kun ved at få fat i en
hanhund, som er helt korrekt på det/de
pågældende punkter. Ved valg af avlsmateriale bør man også fra begyndelsen indse, at man ikke kan få alt. Visse gevinster
bør prioriteres, og man må derfor koncentrere sig om at forbedre en del af egenskaberne uden for den sags skyld helt at
glemme resten.
Inden man overhovedet er kompetent til at
bedømme sin egen tæves eventuelle forudsætninger for avl, er det nødvendigt at
have mere kendskab til racen, end hvad
folk i almindelighed har.
Har man kun en tæve, og holder man ikke
nogen som helst kontakt til andre mennesker inden for racen eller går på udstillinger for at studere hunde fra den pågældende race, bør man indse, at man ikke er
egnet til selv at bedømme sin egen tæve.
Så må man hellere rådspørge en raceinteresseret person og diskutere såvel tævens
mangler som fortrin blodliniemæssigt,
mentalt og exteriørt. Hvad der kommer ud
af dette må først og fremmest lægges til
grund for afgørelsen af, om tæven overhovedet skal anvendes i avlen, og dernæst
indgå i valget af hanhund. Undgå da at

fare afsted og anvende den første og bedste hanhund, fordi den bor nær ved, eller
er billig i parringsafgift. Den hund er formodentlig ikke den bedste for tæven.
Bliv heller ikke blændet af en hunds udstillingsresultater, og tro endelig ikke, at en
hund skal være champion for at være god.
Det vigtigste er at finde den mest velegnede hund.

Inden man beslutter sig til at parre tæven,
må man ransage sig selv og være indstillet
på, at et kuld kan blive en dyr historie, og
at man må give afkald på både fornøjelser,
søvn og meget andet for at passe tæven
og hendes hvalpe. Det er også vigtigt i
forvejen at lære noget om hundeopdræt.
Den bedste læremester er i reglen en gammel velrenommeret opdrætter. Det er dog
ikke nødvendigt, at denne opdrætter har
samme race som en selv, selv om det kan
være en fordel med et godt racekendskab.

Meget vil også være vundet, hvis den kommende opdrætter forsøger at komme i
kontakt med kyndige hundefolk, som kan
lære fra sig, hvad der er vigtigst og hvordan man bærer sig ad for i det mindste at
forsøge at lykkes med hundeavlen.
Der findes jo inden for hver race nogle
vedtagne principper til at bedømme både
egen tæve og parringshannen
efter. Udstillinger kan være
gode på flere måder, Som
f.eks. at man på et og samme
sted og tidspunkt har mulighed for at se et slumpmæssigt
udvalg af racen. Desuden kan
man forhåbentlig få kontakt
med de opdrættere og
avlshundeejere, som beskæftiger sig med samme race.
Endvidere får en del racekendere set ens egen tæve, hvis
man udstiller hende. Og som
det ikke mindst værdifulde:
Man kan få at vide, hvad disse og dommeren mener om
hende. Det afhænger helt og
holdent af tæve-ejeren selv, om man bliver
vel modtaget eller ikke i denne sammenhæng. Den absolut bedste måde at gøre
det på er at fortælle alle, hvorfor man har
udstillet tæven, og at man gerne vil have
så mange synspunkter som muligt om
hende, fordi det gælder om at tage stilling
til eventuel avl. En og anden person kan
måske være mindre hjælpsom, men oftest
overraskes man over, hvor villige hundefolk er til at dele ud af deres viden. Man
bør med hjælp fra racekyndige folk kunne
få rede på tævens svagheder og forsøge at

spore disse tilbage til forfædrene, og på
denne måde få lettere ved at tage stilling
til en velegnet hanhund eller, måske endnu rigtigere, at kunne udelukke de mindre
egnede hunde.
Det er også vigtigt at lære lidt om de eventuelle svagheder, som findes inden for
racen, for at kunne bedømme sin egen
tæves forudsætninger i avlen.
Sammenfattende kan man sige, at for at
kunne lykkes med hundeavl i et vist omfang bør man have en tæve til rådighed
med fremragende fortrin og med relativt
ubetydelige fejl, man skal selv være ambitiøs med et oprigtigt ønske om at gøre det
godt, man skal forsøge at få al tænkelig
hjælp fra kyndige, man skal forsøge at
finde den bedst egnede parringshan, og
desuden skal man have en stor portion
held.
Og dette er naturligvis ikke alt. Det fortsatte opdræt er også af overordentlig stor
betydning.
Al hundeavl er hasard, og skal man være
rigtigt ærlig, så lykkes mange nye opdrættere syndigt let, fordi de i praksis har kørt
på fribillet på gamle, dygtige opdrætteres
materiale, og hvad disse har opnået gennem flere generationer. Det tager mindst
10 år for en opdrætter at dokumentere sin
egentlige kunnen gennem sit eget opdræt.
Det er ikke usædvanligt, at opdrættere
starter godt med at få nogle udmærkede
hunde frem allerede i de første kuld, for
derefter, efter et par hundegenerationer,
at frembringe virkeligt middelmådige individer.
(Fortsættes på side 22)

Klubben lykønsker
Ny Tysk VDH Champion
DKCH VDHCH DEJCH DKKLBCH

M’gongo Tasu A’mwisho

Far: MultiCH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
Mor: DKCH Dashiki Mandinka
Opdrætter: Klaus Lambæk, Randers
Ejer:
Ane Marie V. Vilhelmsen, Sunds
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Referat fra bestyrelsesmøde
17. februar 2009 i Viby Sj.
Til stede:
Nada, Erik, Poul, Dorte og Helle (ref.)
Dagsorden
Godkendelse og underskrift af sidste ref.
Alle godkender
Indkommende post
• Gruppedommere til Gruppe 6 er indstillet
af Eksteriørdommerudvalget:
Jeanette Balkan og Kim Vigsø Nielsen
• Nyt udstillingsreglement. Et par ting skal
der lægges mærke til:
En fuldcertet hund, dvs. en hund, der har
fået sit sidste certifikat i åben klasse og
er blevet DKCH, men som endnu ikke er
blevet tilmeldt i championklasse, kan
ikke modtage flere certifikater.
OBS, man kan ikke ændre hundens klasse efter tilmeldingsfristen er udløbet.
Certifikater kan ikke hvile, dvs. at f. eks.
en svensk hund, der har fået et certifikat
i Danmark før den er blevet svensk CH,
ikke mere automatisk får tildelt titlen
DKCH, dette kræver opnåelse af et dansk
certifikat efter den er blevet SECH.
• Ny dansk titel: Dansk vinder, som tildeles
årligt på en udstilling udvalgt af DKK
• 16. december, godkendelse fra DKK til
afholdelse af UHM på Sjælland d. 9. maj
Udgående post
• Der er kommet en henvendelse fra klubbens hvalpeanviser som er bekymret for
socialiseringen af hvalpe i en af klubbens
medlemmers kennel. Problemer med
kenneler og kennelinspektion er i DKK
regi, klubben har ikke beføjelser eller
kvalifikationer til at udføre kennelinspektion.
• På Hundegalleriet har der været annonceret dansk fødte hvalpe med ZKC stamtavle til salg (Zimbabwe Kennel Club), iflg
reglerne for stambogsføring i ZKC burde
dette ikke være muligt. Der er rettet henvendelse til ZKC for at få dette bekræftet.
• Brev sendt til FDA – hvad skal vi med
foreningen?
• Udsendt 159 påmindelser om kontingent
betaling, 122 e-mails og 37 breve.
Formandsmøde i Middelfart
Største punkt på dagsordenen var lovforslaget om at alle opdrættere med mere end
3 kuld om året skulle have en 2 årig fuldtids dyrepasseruddannelse. Dette er dog
blevet afværget.
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I 2008 foretog DKK 900 kennelbesøg heraf var 65% uvarslede. 65 kenneler fik
skriftlige pålæg.
1365 opdrættere har gennemført opdrætteruddannelsen i alt – i 2009 er der 360
pladser fordelt på 12 kurser.
Regnskabet 2008 er minus kr. 200.000.
GF 2009
Hvem laver hvad?
Kan hundene komme med i mødelokalet?
Oplyses i PM for dagens udstilling.
Dagsorden for GF etc. skal udsendes til
klubbens medlemmer sammen med PM’et
for dagens udstilling.
Kandidater til bestyrelsen
Vi har i alt 5 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidaterne er: Nada Nikolic, Erik
Kristensen, Dorte Qvist, Stinne Elgaard og
Søren Holmgaard.
Indkomne forslag
Flere forslag til de etiske regler samt et
enkelt generelt til GF. Læs i blad 1.
Hvad sker der i England omkring vores
race? Vil debatten i England få betydning i
DK? Præsenteres på GF
Se: http://www.rhodesianridgebacks.org/
(select link "Seminar Transcript now available").
Helle sørger for, at der er madder til GF
Udstilling i forbindelse med GF
Hvem laver hvad?
Blad 1
Masser af GF materiale
Ti års artikler
Bestyrelsens beretning
Diverse annoncer
Referat af bestyrelsesmøde
Hvis det er muligt inden deadline, starter vi
en ny artikelserie om danske ridgebackkenneler. Interview udfra en fast spørgsmålsliste. Den ældste aktive kennel først.
En aktiv kennel har haft kuld indenfor de
sidste 5 år.

tærer - ringstewart mangler stadig.
Hvad skal vi med FDA?
Vi holder gryden svagt i kog, men holder de
øvrige klubber op på, at vi skal have en
afklaring i løbet af 2009.
Regnskab
Bladet er kommet i farver i 2008 i forhold
til 2007, men der mangler afregning for
blad 4, derfor ser det fejlagtigt ud til, at
udgiften til blad er faldet.
Regnskabsinstruks udarbejdes for at lette
arbejdet til alle de forskellige aktiviteter
klubben er i gang med.
Rapport fra udvalg
Udstilling
To udstillinger mangler stadig at komme
på plads: Oktober og december, begge i
Store Merløse.
Rosetter til Barn og Hund
Rapport fra udvalg
PR- og bladudvalget
Flere af medlemmerne er ved at finde
gode billeder til Ridgeback bogen
Avls- og sundhedsudvalget
Har haft et møde og er kommet med forslag til GF.
UHM på Sjælland er på skinner, og den i
Jylland er på vej.
Aktivitetsudvalget
Mange aktiviteter i gang og er blevet meget selvkørende, bl.a. Rally-O prøve og
Schweiss
Resultater er lagt på webben
RALLY pokaler – der skal sponsoreres til
alle klasser
BM møder
Vi skal have styr på, hvor bestyrelsesmøderne afholdes, transport tager ofte en
stor del af mødetiden, og på grund af skæve arbejdstider m.m. er det svært at afholde møder i weekenderne.

RR-dagen 2009
Blåhøjhallen er dobbeltbooket, og vi kan
ikke få den i den planlagte weekend, men
vi kan flytte en uge og få den, så det prøver vi.
Dommer: Vi forsøger at få Jochen Eberhardt som dommer, 3 medlemmer har
foreslået ham.

Eventuelt
Poul deltager i DKK’s repræsentantskabsmøde i Nyborg 14/3
Dorte ønsker undersøgt mulighederne for
afholdelse af et opdrætterseminar. Seminaret skal have en fornuftig dagsorden,
som kan tiltrække så mange af klubbens
opdrættere som muligt.

WW 2010
Der er styr på dommere, sted og ringsekre-

Næste BM
6. maj 2009

Regnbuebroen

Kijasaman Fahari of Djungelkatten
24.08.1994 - 05.08.2008
Elsket og savnet af
Inger & Søren Holmgaard

Zumeli's Ahsante
03.03.1996 - 22.09.2008
Elsket og savnet af
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Ikimba Puuma
17.02.1999 - 21.12.2008
Elsket og savnet af
Sophie, Helle & Henrik Lauridsen

Kinyemi Anzi A'Kipaji (Paji)
14.04.1999 - 17.05.2008
Elsket og savnet af
Ole Madsen & Helene Cortsen

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
Læs digtet om Regnbuebroen i blad 4-08

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

Du kan læse meget mere om
klubbens aktiviteter hjemmesiden

www.ridgebackklub.dk
Husk at tjekke aktivitetskalenderen
på forsiden

LYDIGHEDSTRÆNING
Sted:
Vallensbæk
Opstart: 1. marts 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
LURE COURSING øst
Følg med på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmesiden
Kontaktperson:
Benny Fischer neo@ikunga-akua-neo.dk
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For 10 år siden…..
Af Poul H. Jensen
INTCH NORDCH DKCH SECH NOCH FICH
DEVDHCH NLCH BECH LUCH CHCH
DEKLBCH KLBCH DEKLBVETCH DEVDHVETCH CHVETCH SKVETCH NLVETCH
KBHV01 KBHV02 KBHV08 KLBV02
KLBV03 KLBV04 KLBV05 KLBV06 KLBV07
DKKV04 DKKV05 DKKV08 DKJUBV07
EUVW08 Dt.Bsg. VDH-Esg.
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
I 1999, efter en 2 års periode uden Ridgeback, vores første måtte vi sige farvel til i
en alder af kun 6½ år efter en hjerneblødning, besluttede vi, at der måtte en ny brun
hund med ”skilning” ind i vores liv.
Da vores gamle Simba (Torhusets Ophir
Dark Major) desværre var ramt af en række dårligdomme som kryptorcisme, eksem,
øreproblemer var vi meget opmærksomme
på at gøre alt for at undgå noget lignende
med den nye Ridgeback og vi besøgte er
række opdrættere for at prøve at sikre os,
at det nye familiemedlem blev en sund og
rask hund. De opdrættere, vi besøgte, var
alle meget seriøse og vi endte med at vælge en ”lille sej fyr” (på Afrikaans: Buksie)
med stambogsnavnet Kinyemi Anzi A’Bhubesi fra Amager.

Han kom fra meget berømte forfædre.
Mormor Kimba (Kijasaman Dikimba Zuri)
var en af de mest vindende Ridgebacks
med en Verdensvinder titel som kronen på
værket og far Astor (Aakemba King Astor
Gi’Fumo) var en af Sveriges mest vindende
Champions.
Da vi sagde ja til et ønske fra opdrætteren

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.
om at udstille det nye vidunder et par gange, havde vi ikke i vores vildeste fantasi
forestillet os, hvad vi indlod os på. Nu 10
år senere, efter ca. 360 udstillinger i 15
lande, er den ”lille seje fyr” kendt over hele
Europa som den mest vindende udstillings
Ridgeback i det forgangne årti.
110 gange har han forladt udstillingsringen som Bedste Hanhund og deraf 80
gange som Bedst i Racen. Han har vundet
de største udstillinger både herhjemme og
i udlandet, har to gange været placeret på
Crufts (verdens største hundeudstilling) i
England og har som eneste danskopdrættede Ridgeback vundet den Svenske RRdag ”Specialen” og opnået titlen BISS-03.
Derudover har Buksie opnået championater i Danmark, Sverige Norge og Finland
(og dermed også Nordisk) i Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg og
Schweiz. Han er International Champion, Klubchampion i Danmark og
Tyskland og Veteran Champion i
Tyskland (både VDH og Klub), Holland, Schweiz og Slovakiet. Han har
flere gange vundet det tyske
”Bundessiegerschau” og er VDHEuropasieger. 6 år i træk har han
været Årets Hund i RRK, en gang
blev han Årets Bedst i Modsat og 3
gange har han opnået titlen Årets
Racevinder i DKK (senest i 2008).
Han har 3 gange vundet Københavnsvinder titlen (også i 2008) og
han har været Bedste Han 3 gange
på den Danske Ridgebackdag heraf
2 gange som Bedst i Racen. Endvidere har han vundet Klubshows (RRDage) i Tyskland, Schweiz, Østrig og som
før nævnt i Sverige. Som veteran (over 8
år) har han 8 gange vundet over alle andre
veteraner af alle racer på internationale
udstillinger.
Buksie er en Ridgeback helt indenfor den
officielle standard. Højdemæssigt ligger
han i den øvre ende med sine knap 68 cm
og han bevæger sig med en lethed, som
har fortryllet mange udstillingsdommere
Udover den utrolige succes i udstillingsringen har hans fantastisk vindende væsen
og rolige temperament gjort, at han har
været en eftertragtet avlshan. 14 kuld er
det blevet til i 6 lande og mange flere har
haft ønske om at benytte ham, men da vi
er meget selektive med, hvem vi ønsker at
”være i familie med”, har vi måttet sige nej
til mange. Indtil nu er det blevet til 8

Champions efter Buksie, flere med titler i
flere lande og en enkelt International
Champion (Bakari, som vi er så heldige
også at være de lykkelige ejere af). Det
venlige temperament nedarves i vid udstrækning til hans afkom og så godt som
alle opdrættere, der har benyttet ham,
roser efterfølgende gang på gang denne
meget vigtige egenskab. Enkelte af hans
afkom er gået videre i avl og også i deres
afkom, ses Buksie’s gode gener tydeligt.
Nu i en alder af 10 år bevæger Buksie sig
fortsat med elegance i udstillingsringene
rundt om i Europa og ofte står han stadig
blandt de forreste i placeringerne. Vi ønsker ham tillykke på den runde dag med
håbet om endnu mange fantastiske oplevelser sammen.

For nogle år siden besluttede vi, at Buksie
skulle have et varigt eftermæle. Vi indstiftede derfor en vandrepokal ”Buksie’s
Ærespræmie”. Den fysiske præmie, som
vindes for et år ad gangen, består af en
statue af en Ridgeback hanhund, som står
på en emaljeret plade med en silhuet af
Afrika og to liggende løver. Pladen er fastgjort på en træplade af ”Rhodesian Teak”,
hjembragt fra egnen i Rhodesia (nu Zimbabwe), hvor racen første gang blev beskrevet. Ærespræmien uddeles hvert år på
den danske Ridgebackdag til den højest
placerede efterkommer efter Buksie. Flere
detaljer om dette og om Buksie i øvrigt
findes
på
hans
hjemmeside
www.buksie.dk.
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For 10 år siden…..
Af Lena Carlsson, Kennel Hazinas
DKCH Kijasaman Gukatiwa of
Djungelkatten, ”Tiwa”
Den 6. juni 1998 blev der født et kuld Rhodesian Ridgeback hvalpe i Vig, Nordsjælland, hos Kennel Kijasaman, ved Marianne
og Mogens Børjesen. Blandt de små, kære
væsener var der én lille tæve, der kom
med os hjem.
Gukatiwa er hendes navn, hvilket betyder
turteldue, der hvor hendes mor, Zarula
Gadzinina, kommer fra (Zimbabwe). Og det
blev meget hurtigt til ”Tiwa”.
Tiwa voksede op og blev en flot, slank og
elegant Ridgeback-tæve. Og også lidt af en
fræk teenagertøs! Hun kunne f.eks. godt li’
at drille vores 7 år ældre RR-tæve, Suki.
Tiwa kunne komme løbende i rasende fart
lige mod Suki for at lægge op til vild leg og
tumult. Men Suki, som jo var en ældre
dame, gad ikke det der helt vilde, så hun
skyndte sig bare at snuse til noget nede i
græsset, og VUPTI, så standsede Tiwa sin
vilde leg, og snusede med. Men ofte var
der jo ikke noget særligt at snuse til, så
Tiwa vendte sig bare hurtigt om og styrtede
afsted på et nyt eventyr. Senere fandt jeg
ud af, at det Suki gjorde var dæmpende
adfærd. Og Tiwa hoppede altid på den.

Udstilling
Tiwa startede sin udstillingskarriere allerede som hvalp, hvor hun deltog i nogle skuer. Og den 6. marts 1999 deltog hun i sin
første officielle udstilling i Årslev i
unghundklassen ... og vandt! Hun blev
bedste tæve (BIM) ... kun 9 mdr. gammel.
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Dommeren havde taget nogle flotte rygbannere med til bedste han og bedste
tæve, og flotte så de ud, som et par præmierede væddeløbsheste,Tiwa og den
bedste han (BIR), Aakemba King
Aicardi Gi'Fumo.
I år 2000 var Tiwa med på den store
udstilling i Ermelo, Holland, i forbindelse med RR World Congress. Hun
var tilmeldt i juniorklassen og hun
vandt over ca. 27 andre hunjuniorer.
Tiwa blev Årets Junior Tæve 1999,
Årets Tæve 2000 og Årets Åbenklasse Tæve 2001.
Den 3. november 2001 blev Tiwa
Dansk Champion og samtidig kvalificeret til Crufts 2002. Herefter blev
hun udstillet ganske få gange, og så
fik hun lov til at gå på pension. For
Tiwa er egentlig ikke en udstillingshund. Der hvor hun stråler allermest
er ude i naturen. Hun er et naturbarn som har det allerbedst når hun
løber rundt i skoven, på marken
eller ved stranden og snuser til dyrespor, eller går baserkergang i det
høje græs med 120 i timen. Så står
man bare helt stille, mens øjnene
følger hendes slanke siluet og hendes fantastiske bevægelser i fuld firspring.
Hvalpe
Tiwa fødte sit første kuld hvalpe
den 22. marts 2001 med Zumeli’s Ajabu som far. Det viste
sig at være et rigtig godt valg,
for hvalpene fik Tiwas charmerende væsen og Ajabus fantastiske temperament. I år fylder
kuldet 8 år. Og jeg hører stadig
fra ejerne hvor super dejlige de
er. En af hannerne, Hari (DKCH
Hazina’s 1st Hadhari), er selv
far til et dejligt kuld hvalpe i
Holland. Og i januar i år blev
han parret med den dejlige
tæve, Tessa (Vignons Aussi
Tessa), hos Kennel Soweto, ved
Anders og Signe Hedegård. I
skrivende stund venter vi
spændt på, om det har givet resultat. Mhiko (Hazina’s 1st Mhiko) har gjordt det godt
i lydighedsregi. Den 24. maj 2003 bestod
han uofficiel lydighedsprøve, klasse II, hos
Dressurklubben Allerød med 84 point ud
af 100 mulige. Ulli, Hazina’s 1st Uheri, blev
udstillet nogle gange som ung, hvor han

bl.a. den 5. juni 2004 blev tredie bedste
Ridgeback han på Dansk Kennel Klubs
nationale udstilling i Roskilde den 5. juni
2004.

Den 28. april 2002 så Tiwas andet kuld
dagens lys. Denne gang var det hollandske
Borus (INTCH MULTICH Jockular Borus
Kabisa) der stillede op som far til kuldet.
En af tæverne beholdt jeg selv, nemlig
Zibu (DKCH KBHV07 Hazina’s 2nd Izibu).
Hun skulle senere blive Hazinas næste
avlstæve. Montie (Hazina’s 2nd Funa) blev
udstillet en del gange fra helt lille og nogle
år frem. Han opnåede gode resultater og
fik enda et certifikat. Og søster Asia
(Hazina’s 2nd Mukamba) som blev udstillet meget få gange, deltog på udstillingen i
forbindelse med Ridgeback Dagen 2003 i
Rødovre, hvor hun blev 3. bedste tæve ud
af 30 deltagende tæver. Bali (Hazina’s 2nd
Izimbali) har taget en del uofficielle lydighedsprøver, og vist potentiale til agiliy,
hvor hun oven i købet vandt en medalje.
Den 1. juni 2003 kom Tiwas tredie og sidste kuld til verden. Denne gang havde vi
valgt den ældre, rolige Gabaza’s Cabo som
far. Da Tiwa jo på dette tidspunkt var en
garvet mor, og det blev et mindre kuld, gik
altsammen super nemt. Endnu engang
(Fortsættes på side 19)

havde Tiwa produceret nogle skønne hvalpe. En af dem, Cæzar, (Hazina’s Gukatiwa
C’Ingane Injahle), har udmærket sig ved at
hjælpe sin menneskefar (som arbejder
som sikkerhedsvagt) med at fange tyveknægte, selv om han ikke er trænet til at
være vagthund, men blot er med som selskab. Han løber efter tyvene og holder
dem i skak, indtil farmand når derhen som en sand storvildtjægers jagthund.
Tiwa kan være stolt af sine børnebørn.
Datter Zibu’s kuld (Hazinas 4th..) har alle
et utrolig dejligt temperament. Og udover
det, har Fika (Hazinas 4th Tafika) og Gaius
(Hazinas 4th Ajabu) udvist en fantastisk
god udstillingskvalitet. Gaius er f.eks. blevet kvalificeret til Crufts og drager afsted
mod England til marts for at deltage i denne enorme – verdens mest præstigefyldte
– hundeudstilling. Gaius er endvidere godt
på vej, håber vi, til at blive Dansk Champion – han modtog sit andet certifikat ud af
de tre der kræves for at blive champion, i
Fredericia i år, hvor han blev 2. bedste
Ridgeback han. Søster Fika er i hælene på
ham med 1 certifikat, og hun er i øjeblikket
placeret som Årets Bedste Tæve i klubbens eksteriørkonkurrence.
Ridgekvaliteten i Tiwas afkom har ikke
ligget i toppen. Men det har temperamentet til gengæld – noget som jeg stilede
meget efter i mit opdræt. For her i Danmark bliver RR-hvalpe solgt primært som
familiehunde, og det er defor meget vigtigt
at de kan fungere super godt med børn,
voksne og andre husdyr. En anden nævneværdig ting er, at Tiwa ikke har givet nogen
hvalpe med Dermoid Sinus. Det vides dog
ikke, om det bare skyldes ren og skær

held. For der findes ingen dokumenteret
facitliste, som fortæller os opdrættere om,
hvordan vi undgår det.
Tiwa har gået til hvalpetræning, unghundetræning, agility, lidt sporarbejde og lydighed. Tiwa lystrer godt og er ret villig til at
samarbejde. Desværre blev der aldrig tid
til at gå til officielle lydighedsprøver, men
hun har da vist at hun havde potentiale.
Tiwa var gennem en årrække min aller
bedste løbeven. Vi tog ud hver morgen og
løb en dejlig rute, først gennem skoven, så
ud på nogle stier rundt om marker med får
og kør. Det var noget hun kunne li’.
Tiwa er mest ”fars hund”. Men jeg fik et
meget specielt og tæt forhold til hende, da
jeg hjalp hende med at føde hvalpe, ja, jeg
nærmest levede sammen med hende og
hendes små i hvalpekassen. Jeg sørgede
for at alle de små fik en dievorte, puslede
om dem og løftede dem tilbage til hende,
når de forvildede sig lidt for langt væk under måltiderne. Jeg oplevede hendes taknemmelig blik, og det var helt specielt.
Da jeg blev skilt for 4 år siden kom Tiwa,
selvfølgelig, med sin menneskefar, og Tiwas datter, Zibu, kom med mig. Det var
helt naturligt. Men det var hårdt at skulle
sige farvel. På grund af allergi i Tiwas menneskefars nye familie, bor Tiwa i dag hos
farmor og farfar. Og her har hun det som
blommen i et æg. For hver dag får hun
dejlige lange lufteture i skoven med farfar,
og hun bliver godt og grundigt forkælet af
farmor ude i køkkenet.
I slutningen af december var Tiwa på besøg hos mig og min søn. Hun er nu 10½ år
gammel og stadig ungdommelig, frisk og
opmærksom. Det var fantastisk dejligt at

konstatere, og rigtig, rigtig skønt at have
lidt kvalitetstid sammen med hende. Jeg
håber snart hun kommer på besøg igen.
Tiwa er et godt eksempel på menneskets
bedste ven; hun er opmærksom, klog,
kærlig og en dejlig følgesvend. Man siger
at Ridgebacks godt kan blive ca. 12 år
gamle, men at man skal være glad for hver
dag når de er fyldt 10. Jeg håber selvfølgelig meget, at Tiwa kan holde yderligere
nogle år og bevare sin ungdomlighed, og
holde sig sund og rask. Men én ting er helt
sikker – jeg vil aldrig glemme hendes dejlige udstråling, skønhed og charme. Og
heldigvis lever disse ting videre i hendes
børn og børnebørn.

”Kære Tiwsen, tak for 10 dejlige år. Jeg
håber meget, at du holder nogle år endnu!”
Her til sidst vil jeg godt sende en hilsen til
Marianne og Mogens og sige tak for den
vidunderlige hund, som totalt har beriget
vores liv, og som vi aldrig har villet bytte for
en million.

Klubben lykønsker

Ny Dansk Champion
DKCH

Kushika Tanami Moya
Far: AUCH AUGRANDCH Bartess Wild Triumph TD E.T
Mor: AUCH BISS RUBISS Kushika Desert Orchid E.T
Opdrætter: Diane Stratton, Australien
Ejer:
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard, Haslev
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REGISTRERING AF HVALPEKULD 2008
Hvalpekuld født i Danmark:
KENNEL KUZONGA
Jo-Ann Nielsen
Født: 06.01.2008 (2, 4)
Far: BAWABU SHARUFA SIAJUR (A/0)
Mor: KUZONGA’S BAYANA J’ADORE (A/0)
Indavlsgrad: 0,00%
KENNEL LINNEMANN
Lykke & Lorenz Linnet
Født: 03.03.2008 (6, 5)
Far: RACHRAL ABAYOMI HINTZA (A/0)
Mor: CHANJA CHIMBUKA (B/0)
Indavlsgrad: 0,391%
KENNEL EXCELLENCE
Arno & Ina Van Herpen
Født: 10.03.2008 (2, 10)
Far: KUZONGA'S CHUNUKA ZAZU (A/0)
Mor: ATILA V. YAMOYA (A/0)
Indavlsgrad: 0,00%

KENNEL M’GONGO
Klaus Lambæk
Født: 21.06.2008 (4, 5)
Far: STENÄNGA GREAT G'S CHUTNEY (A/0)
Mor: M’GONGO TASU A’TATU (A/0)
Indavlsgrad: 3,528

CAINEABELS RED DE MARCAY (F)
Opdrætter: Ulla Thedin
Født: 28.09.2007
Far: Caineabels Red Tucker
Mor: Caine
Indavlsgrad: 3,125%

KENNEL LEWANIKA
Helle Lauridsen
Født: 24.06.2008 (3, 5)
Far: IKIMBA YEBO ZAZU (A/0)
Mor: CALICO RIDGE DANISH DYNAMITE (B/0)
Indavlsgrad: 0,00%

RIDGEBOW’S REJEA OF NAVY (F)
Opdrætter: Britt-Marie & Sven Stjärnfeldt
Født: 28.09.2007
Far: Rijstone Aussie Rules
Mor: Ridgebow's Imazi Of Sauvage
Indavlsgrad: 0,00%

KENNEL LINNEMANN
Lykke & Lorenz Linnet
Født: 24.09.2008 (2, 5)
Far: TUSANI COOL BAKARI (B/0)
Mor: STENÄNGA BINTZA ÉPRIS DE
L'AFRIQUE (A/0)
Indavlsgrad: 0,391%

SHANGANI DINGO WELTEVREDEN (M)
Opdrætter: W. &. Ch. Blumberg
Født: 30.04.2008
Far: Ye Japha Drago (A)
Mor: Shangani Sarula Gani (A)
Indavlsgrad: 0,00%

Importer:
KENNEL MOESKJÆRS
Bent Liltmann Moeskjær
Født: 02.05.2008 (3, 4)
Far: BADU V.DIE PRONKHONDE (A/0)
Mor: ASTRID (A/0)
Indavlsgrad: 0,00%
KENNEL IZINJA
Ane Marie V. Vilhelmsen
Født: 05.05.2008 (9, 2)
Far: ZURITAMU WINGU (A/0)
Mor: ISILWANE INJA ABELA (A/0)
Indavlsgrad: 0,00%

BAHATI NJEMA KENYA (F)
Opdrætter: B. De Lang-Feyen
Født: 25.04.2004
Far: Eilack Tshombe
Mor: Bahati Njema Kinaya Shangaa (A)
Indavlsgrad: 0,00%

ZUMELI'S HARMONIOUS HAKUNAMATATA (M)
Opdrætter: Søren Holmgaard
Født: 23.07.2008
Far: The Ridged Viking Adores Me
Mor: Zumeli’s Dayimani
Indavlsgrad: 3,125%

THURAIA ENEA BAHATI (F)
Opdrætter: Monika Pehr
Født: 29.05.2007
Far: Tarujen Nabii (A/0)
Mor: Thuraia Alika Jamila (A/0)
Indavlsgrad: 0,00%

Klubben lykønsker
Ny Dansk og Svensk Champion
DKCH SECH SEVCH

Inanda Mellberg Edelrood

Far: Multi Ch. Heshima Ya Kimba Energy Of Red
Mor: Lionesque Clementine
Opdrætter: Marie Wijkander, Sverige
Ejer:
Elisabeth Svendsen, Skørping
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(Fortsat fra side 13)

Den absolut største garanti for at undgå sådanne tilbageskridt, som
burde være for kostbare for en hvilken som helst race, er at såvel
ældre som yngre opdrættere samarbejder, og at arbejdet for racen
sker med et fælles mål.
I virkeligheden er størstedelen af de opdrættede hunde inden for de
fleste racer et resultat af helt uplanlagt avl. Derfor er det nødvendigt
at hundeejere i almindelighed oplyses langt bedre.
Til slut nogle råd til den person, som er den lykkelige ejer af en sød
og rar tæve, som ikke opfylder de krav, som man kan stille til en
avlstæve: Afstå fra tanken om et hvalpekuld! Vær øm om den race
som tæven tilhører og lad være med at blive medskyldig i at ødelægge den! Lad hellere være med at avle videre på tæven og ræsonner ikke sådan: "Vor tæve er den rareste som findes. Når hun bliver
gammel, vil vi have et afkom fra hende." Bemærk, at dette ofte er
årsagen til, at en race bliver dårligere. Lad hellere den rare tæve
slippe for besværet med hvalpe. Er hun højt elsket, vil hun sikkert
leve lykkeligt endda. Når hun siden hen begynder at komme op i
årene, kan man forsøge at finde en værdig efterfølger til hende.
Hvad du så ved om racen, bør være en hjælp til at finde en måske
endnu sødere hund end den gamle. Det lyder måske dårligt, men
det er faktisk sådan, at uanset, hvor sød og rar en hund man har
eller har haft, så findes der intet, der taler imod, at den næste hund
kan blive endnu bedre. ©

Klubben byder velkommen til
Karen Andersen, Frederiksberg
Susanne Kjellerup Andersen, Galten
Lene Renner, Bandholm
Johnny Sandholdt, Århus

Klubben lykønsker
Ny Norsk Champion + Norsk Vinder
2008 + Dansk Klubchampion + Årets
hund 2008 i Slovak RR Club
MULTICH

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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Hvalpeliste pr. 03.03.2009
Hvalpe født

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

25.01.2009
hanner 6, tæver 6

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:

Hvalpe forventes

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Uge 12, 2009

Kennel Soweto
Anders & Signe Hedegaard
Virringvej 69, 8660 Skanderborg
Tlf.:
8794 9420/2484 7490
E-mail: andersigne@mail.dk
Web:
www.soweto.dk

DKCH
Hazina’s 1st Hadhari

Vignons Aussi Tessa

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 Valley’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

INTCH DKCH NLCH DEVDHC DEVDHJCH CHCH NOCH KLBCH DEKLBJCH
VDH-EUJSG DKKV07 KBHV07 W07
BESG08 KLBV08 NV08 SKCHR Dog
of the year 2008 Tusani Cool Bakari
HD:
B
AA:
0

Gracia Darma

Planlagt parring

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Marts 2009

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:

Uge 12, 2009

Uge 13, 2009

A
0

A
0

A
0

A
0

HD:
AA:

B
0

A
0

A
0

A
0

A
0

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

Min ridgeback har hudbetændelse
Fie siger TAK FOR HJÆLPEN
Hej Helle
Du var så venlig at bringe en meddelelse i
RR-bladet for mig vedrørende min ridgeback Fie med hudbetændelse.
Jeg har fået mange henvendelser siden
og har også givet en opfølgning til de, der
har mailet til mig. Flere anbefalede mig at
prøve kostændring og efter samråd med
min dyrlæge, har Fie nu siden medio/

ultimo december kun fået ren allergikost.
Det har i den grad hjulpet, så hun næsten
er uden hudproblemer nu. Ergo må det jo
have drejet sig om allergi. Jeg havde slet
ikke forventet den respons på indlægget i
RR-bladet og takker mange gange for alle
velmente råd, forslag og erfaringer med
lignende. Vi har været meget bekymret for
vores hund og det har varmet og glædet,
at flere har reageret på vores indlæg.
Så derfor denne mail for at sige, at Fie har
det rigtig godt og hendes hud er blevet
pæn igen, vi krydser fingre for, at det ved-

bliver sådan. Jeg har vedhæftet et billede
fra julen af Fie. Du må meget gerne sætte
denne opfølgning i bladet.
Tak for hjælpen.
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RESULTATER FRA STORE RING

2008

HD, AA OG OCD BEDØMMELSER
Stb. nr.

Navn

Hofter

Albuer

DK01282/2007

OCD

Ayoka Kubunti

A

0

F

DK01209/2008

Bahati Njema Kenya

A

0

F

21348/2004

Ellemosen's Dodo Xola

A

0

F

15783/2006

Excellence Abadu

A

0

15789/2006

Excellence Adila

A

0

15787/2006

Excellence Adusa

B

2

FRI

M

DK07259/2007

Ghalib Dönjo Lengai

A

0

FRI

M

17316/2006

Inanda Mellberg Edelrood

B

0

M

10438/2006

Kinyemi Chaki D'afikiana

B

0

F

10442/2006

Kinyemi Chaki D'aliya

B

0

F

10439/2006

Kinyemi Chaki D'jasiri

A

10448/2006

Kinyemi Chaki D'tau

B

0

M

16520/2006

Kinyemi Koka E'kimya

A

1

F

16521/2006

Kinyemi Koka E'safina

A

0

F

16518/2006

Kinyemi Koka E'zari

A

0

DK12362/2007

Kinyemi Luka F'uthando

A

0

M

14148/2006

Kuzonga's D'uncas Of Embo

A

0

M

14150/2006

Kuzonga's Da Kintu

B

0

M

14146/2006

Kuzonga's Dear Memory Of Sus

A

0

16989/2006

Luangwa Tabili A'kamilya

A

13051/2006

Malozi Jamani

A

0

DK11827/2007

Revodana's Manhattans Transfer

A

1

FRI

M

07632/2006

Tusani Cool Bakari

B

0

FRI

M

DK20857/2007

Ökensandens Poma Von Yesekani

A

0

FRI

M

FRI

køn

M
F

Ballerup 21.09.2008
Bedst i Gruppen 4
DKCH SECH SEVCH Inanda Mellberg Edelrood

F

FRI

M

Påvist

F

FRI

F
F
DKK Ballerup 21.09.2008
Best in show 4 - Veteranklasse
MultiCH Kinyemi Anzi A'Bhubesi

RR-spesial 2009
Lørdag 30.mai: Eksteriørutstilling hanner og valpeshow
Søndag 31.mai: Eksteriørutstilling tisper og alle spesialklasser
(evt. ”Barn og hund” påmeldes på stedet)
Sted: Viubråtan Aktivitetssenter, Harestua, 45 min. fra Oslo
Dommer for alle klasser: Richard van Aken - Sør-A
Priser / frister

Manuell/elektronisk
04.05.09

Elektronisk m/forlenget frist
18.05.08

JK, UK, AK, CHK, VETK

NOK 320,-

NOK 350,-

Valper

NOK 150,-

NOK 170,-

Halv avgift betales f.o.m. tredje hund med samme registrerte eier( gjelder ikke valper), og
gjelder kun når avgiften er betalt innen fristens utløp. Utstillingen arrangeres etter NKK’s
regler. Eksteriør-certifikat gjelder som NKK-cert. Husk å merke giroen med hundens
reg.nr. og klasse.
Påmelding via standardskjema (finnes på www.nkk.no) eller via NKKs elektroniske
tjeneste på www.nkk.no ”Min side”
Hytter bestilles på skjema på klubbens hjemmesider (kommer så snart det er klart).
Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb ønsker hjertelig velkommen til alle!
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DKK Herning 09.11.2008
Best in Show 4 - Avlsklasse
MultiCH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
med MultiCH Tusani Cool Bakari + CH M'Gongo
Tasu A'Mwisho + Isilwane Inja Abela

Dommer kommentar
Martin Klopsch - dommer på RRK’s udstilling i Tilst den 10. januar
Dear Ridgeback friends, thanks ever so
much for the invitation, it was a pleasure for
me to judge the Ridgebacks at your Club
Show on 10.01.2009. I enjoyed the excellent organized event and had a brilliant assistant Susanne Hansen by my side. Helle
Lauridsen and her family put the cherry on
the top with an outstanding new year dinner
and lovely participants.
The dogs were presented in a very good, up
to professional manner and demonstrated
the well-adjusted character and temperament of the breed.
In detail:
Baby & Hvalpe – Klasse ( male and female ):
Apart from a few exemptions related to
front, feet and weak elbow they were all very
promising concerning proportions ( ratio
height-lengths ) and angulations. I would
love to see them in a year’s time because I
believe the one or the other will become an

interesting stud dog.
Championklasse :
In this class I expect top quality. Overall the
males where a bit more impressive concerning substance and movement. Some of the
females head could be more typical regarding the proportions but in total they were
correct in size with very good anatomic construction.
Juniorklasse ( male and female ):
Overall very good male and females. A couple of top-lines ascending to the croup resulted in a fairly straight hind-leg and
caused the short stepping movement.
Therefore, the best mover got the excellent.
But bear in mind: very good means very
good and is not a negative assessment.
Mellemklasse ( male and female ):
Overall excellent quality but the male’s size
could be a point of concern in your breed.
However, the correct size plus the free and
active movement with good drive made the
first places.

Aben Klasse ( male and female ):
Very good up to excellent quality. However
and again the size influences the functionality i.e. the movement and small heads or
fronts are not the typical attributes of the
breed. Here was the difference between
very good and excellent. You might have
realized, I found the type of Ridgebacks in
this group which were according to my view
the closest to the origin standard.
Veteranklasse ( male ):
In short words: a class of his own. A winner
dog.
Avlsklasse:
No doubt where the genes are coming from.
Opdrætsklasse:
The ranking was made on head, type and
size to the best of my assessment skills.
Congratulation to the Rhodesian Ridgeback
Klubben of Denmark for this remarkable
breed result.

Linnemann's C‐kuld er klar til at indtage verden
Vi ønsker jer lykke til

Kennel Linnemann v. Lorenz og Lykke Linnet
www.kennel-linnemann.dk · mail @kennel-linnemann.dk

Dommerønsker til RR-udstillinger

Udstillingskalender

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

ARRANGØR

DOMMER

18.04.09* Hedensted

DKK (Nat.)

19.04.09* Stouby

RRK

DATO

STED

ANM.FRIS
T

UDST. LEDER

Tomas Borkowski, PL

15.03.09

DKK

Per Iversen, N

29.03.09

Helle Lauridsen

03.05.09

Aalborg (Crufts kval.) DKK (Int.)

Anita Whitmarsh, SE

29.03.09

DKK

21.05.09

Stepping

FDA

Kresten Scheel, DK

18.04.09

FDA

13.06.09

Vejen

DKK (Int.)

Krystyna Opara, PL

10.05.09

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

12.07.09

DKK

RRK

Janet Wang, SA

31.07.09

Helle Lauridsen

29.08.09** Blåhøj, J (RR-dag)
19.09.09

Brøndby

DKK (Int.)

Gunnar Nymann, DK

16.08.09

DKK

20.09.09

Brøndby (KBHV-09)

DKK (Int.)

Poul Ørnemark, DK

16.08.09

DKK

24.10.09

St. Merløse

RRK

?

30.09.09

?

07.11.09

Herning

DKK (Int.)

Niels Brandstrup, NO

04.10.09

DKK

08.11.09

Herning (DKV-09)

DKK (Int.)

Birte Scheel, DK

04.10.09

DKK

05.12.09

St. Merløse (Jul)

RRK

?

15.11.09

?

* Dagene er byttet om
** Rykket en uge
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 hunde (samme ejer): DKK 235,00
Hvalpeklasse:
DKK 215,00
Udenfor bedømmelse: DKK 110,00
Læs mere på www.dansk-kennel-klub.dk/643
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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

