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KLUMMEN
Af Søren Holmgaard
Selv om det allerede har været nævnt i klummen på hjemmesiden, sker der nok ikke noget ved at gentage her, at årets generalforsamling i Stouby-Hallen var en positiv oplevelse, præget af et
langt større fremmøde end vi er vant til, hvilket utvivlsomt skyldtes kombinationen af udstilling og generalforsamling - en god idé,
der vil blive praktiseret også næste år.
Personligt takker jeg for valget til bestyrelsen og til formandsposten. Heldigvis fortsætter bestyrelsen i øvrigt næsten uændret, og
vi har under alle omstændigheder de samme gode kræfter med i
bestyrelse og de forskellige udvalg som tidligere.
Klubben har været i en god gænge i flere år, der er ingen mørke
skyer i horisonten, og vi har såmænd heller ikke de store problemer med vores hunderace, så hvad er der egentlig mere at gøre?
Masser!
Hvis vi ser på den avlsmæssige side af sagen, så lad os tage den
"kroniske opgave" først: At holde vores race på det rette spor. Det
betyder naturligvis at holde den inden for racestandarden, eksteriørt og mentalt, samt at holde den fysisk sund, så fri for sygdomme og lidelser som overhovedet muligt. Det synes måske ikke at
være så svært, da vi kommer fra et godt udgangspunkt, men den
meget barske og omdiskuterede BBC-udsendelse om racehunde
fik virkelig sat fokus på det problem, at selv om en race egentlig
er tilstrækkelig godt beskrevet i sin racestandard, så er det alligevel muligt, hvis opdrættere fremmer og dommere tillader - eller
præmierer visning af - visse overdrevne egenskaber, at udvikle
racen helt ud i ekstremer, der kan give racen voldsomme - først
og fremmest fysiske - problemer. Generelt at holde indavlsgraden
meget lav er et middel, men det er også nødvendigt at se kritisk
på racen og stille os selv spørgsmålet: Hvor er vi egentlig i dag? Vi
er ganske vist langt fra skrækeksemplerne i BBC-udsendelsen,
men uden at gå ind på alle punkter, hvor man nok skulle have
øget opmærksomhed, kan jeg trække et par eksempler frem, hvor
jeg mener, vi skal til at tænke os lidt om:
1) Den øgende størrelse på hundene. Emnet er ikke nyt for alle,
da det vel efterhånden bliver diskuteret en del. Man kan umiddelbart mene, at det ikke er det store problem, om en hanhund er 68
eller 72 cm. høj, eller om han vejer 38-39 kg. eller 48 kg. Men det
er det. Først og fremmest, fordi den for store/for tunge hund slet
ikke har det bevægelsesmønster, den agilitet, og den hurtighed
og udholdenhed, som er forudsat i racestandarden - det ses
umiddelbart. Dernæst: Med øgende vægt er der måske en større
risiko for udvikling af HD/AD, eller andre problemer i bevægelsesapparatet, som vi indtil nu ikke har som et problem.
2) Mentaliteten. Det kan se ud, som om der er en tendens i retning af, at en del af hundene bliver mere venlige/sociale/
udadvendte end det i standarden foreskrevne. Selv om det naturligvis er dejligt nemt at have en hund, der straks gør sig gode
venner med alle, og f.eks. i udstillingsringen springer op og slikker
dommeren i hovedet, så er det en skævvridning i forhold til standarden, og standarden udspringer af hundens oprindelige funktioner, som har en direkte sammenhæng med dens psyke - standarden er jo ikke skrevet sådan fordi nogle syntes at det var smart,
at hunden skulle være "reserveret" o.s.v.. Sagt med andre ord:
Avler vi reservationen, det "forbeholdne", væk - så har vi ingen
Ridgeback mere. For god ordens skyld skal siges, at ovennævnte
ikke er specielle danske problemer - men vi må gøre hvad vi kan
for at medvirke til at rette op, hvor det er nødvendigt.
Ser vi på det aktivitetsmæssige er der efterhånden et godt udbud
i klubregi at tage fat på, og det klubben ikke kan tilbyde findes i
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rigt mål i regi af DKK, DcH eller andre udbydere. Det er naturligvis
en opgave for klubben at styrke et bredt udbud af medlemsaktiviteter, så langt som det nu går i forhold til vore økonomiske og
menneskelige ressoucer. Den gode forsommer har gjort det nemt
at komme i gang udendørs, og vi kan kun fra klubbens side opfordre så meget som muligt til at man går ind i et eller flere af de
tilbud om meningsfyldte aktiviteter med sin hund, der findes rundt
omkring. Godt for hund, godt for fører, godt for samhørigheden,
sundt! Har man ikke lyst til en masse af de "tekniske" discipliner,
så deltag i nogle af de fælles gåture: Indholdsmæssigt og socialt
godt for både hund og fører! Sidst, men ikke mindst: Hvis nogen
eller nogle har lyst til at hjælpe med til at arrangere nogle af klubbens aktiviteter, måske bare en enkelt gang, eller selv at arrangere noget, så er I meget velkomne til at melde Jer - det er altid godt
at have ekstra kræfter at trække på!
Næste større begivenhed i klubregi er RR-dagen - meld til, eller
kom bare og se på, og vær med til at gøre det til en hyggelig dag.
Alle ønskes en fortsat god sommer med masser af hundekunster!

Referat fra Rhodesian Ridgeback Klubbens
ordinære generalforsamling
søndag den 26. april 2009
i Stouby Hallen
Formand Nada Nikolic indledte med at
byde velkommen til en overordentlig velbesøgt generalforsamling.

INDKOMNE FORSLAG

Forslag 5:
Forslagsstilleren var ikke selv til stede.
Det blev nævnt, at forslaget kunne være
meget svært at håndhæve.
Forslaget forkastet (10 stemte for, 16
imod og 6 undlod at stemme)

Dirigenten foreslog, at man først tog alle
de forsalg, der vedrørte klubbens etiske
regler, for derefter at tage forslag 3 og 6,
hvilket der ikke var indvendinger imod.
Forslagene er alle offentliggjort i blad 1.

Forslag 6 – 1. del
Helle Lauridsen motiverede forslaget, der
vedrørte § 5 i de etiske regler, på vegne af
Avls og Sundhedsudvalget.

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Bestyrelsen foreslog uændret kr. 275 for
enkeltmedlemskab og kr. 325 for familiemedlemskab. Enstemmigt vedtaget

VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen foreslog Ole Søager – enstemmigt vedtaget.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
dermed beslutningsdygtig. Der var 32
stemmeberettigede medlemmer mødt
frem.

VALG AF SEKRETÆR
Erik Kristensen blev enstemmigt valgt.

VALG AF STEMMETÆLLERE
Lykke Linnet og Catja Hamæl blev enstemmigt valgt.

BESTYRELSENS BERETNING
Nada Nikolic henviste til den skriftlige beretning, der blev offentliggjort i blad 1.
Lena Carlsson roste det nye layout med
farver for bladet – så kommer vores hunde
virkelig til deres ret.
Da der ikke var flere indlæg, blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt vedtaget

REGNSKAB
Poul Jensen henviste til det skriftlige regnskab, der blev offentliggjort i blad 1.
• Indestående i bank var ikke så stort,
som året før, men det skyldes et stort
indkøb af varer til boden.
• Der mangler en afregning for blad 4, så
omkostningerne er reelt større end det
fremgår, men det vil så få indflydelse på
næste års bladomkostninger og dermed
resultat.
• Lorenz Linnet foreslog, at man kiggede
på priserne for annoncer – de var efter
hans mening meget lave.
• Stinne Ellegaard forslog, at man i bladet
fik en markedsplads, hvor det kostede
et beløb at indrykke en annonce.
Herefter blev regnskabet sat til afstemning
og enstemmigt vedtaget og der blev givet
de charge for bestyrelsen.
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Forslag 1:
Poul Jensen motiverede forslaget.
Helle Lauridsen - argumenterede for de
nuværende regler, men kunne oplyse at
klubbens avls og sundhedsudvalg ikke var
enige i spørgsmålet.
Lorentz Linnet – man skal huske at skelne
mellem linieavl og indavl.
Søren Holmgaard – stillede spørgsmålet
omkring inseminering, i forhold til det stillede forslag.
Ane Marie Vilhelmsen - fandt det uheldigt,
at DKK sagde et, når man talte med dem,
men skrev noget andet i deres regler.
Nada Nikolic – fornuftig avl giver jo ingen
problemer, men ufornuftig kan blive en
direkte katastrofe for racen.
Stinne Elgaard – vi har jo kun styr på vores
egne hunde, hvad med deres afkom
Anne Marie Haslund – kunne man ikke
indføre en mulighed for dispensation
Stinne Elgaard mfl. – det vil kun give unødigt flimmer på linjerne med en dispensationsmulighed.
Anette Rod – hvad så med næste generation?
Lorentz Linnet – hvad med en parring pr.
år i hundens aktive alder.
Søren Holmgaard – er der behov for forslaget?
Forslaget forkastet (6 stemte for, 26 imod)
Forslag 2 :
Poul Jensen motiverede forslaget.
Forslaget vedtaget
Forslag 4:
Søren Holmgaard motiverede forslaget
Forslaget vedtaget (25 stemmer for, 6
imod og 1 der undlod at stemme)

Lykke Linnet stillede et modforslag:
”Tæven må højst få et kuld hvalpe pr. 12
mdr.”
Da dette forslag var mere vidtgående end
det oprindelige stillede dirigenten dette til
afstemning først.
Forslaget forkastet (9 stemmer for, 16
imod og 7 undlod at stemme)
Herefter blev det oprindelige forslag sat til
afstemning.
Forslaget vedtaget (21 stemte for)
Forslag 6 – 2. del
Helle motiverede forslaget, der vedrørte
§ 6.
Efter en kort debat trak Avls og Sundhedsudvalget deres forslag, da det skulle arbejdes væsentlig bedre igennem.
Forslag 3
Poul Jensen motiverede forslaget.
Der var en kort debat omkring, hvilke titler
der evt. skulle med, men også omkring
arbejdsbyrden for den, der skulle sidde
med kataloget.
Forslaget forkastet (4 stemte for, 9 imod
og 19 undlod at stemme)

VALG TIL BESTYRELSEN
Dorte Qvist fik 36 stemmer - 1. suppleant.
Erik Kristensen fik 48 stemmer – valgt til
bestyrelsen.
Nada Nikolic fik 37 stemmer – valgt til
bestyrelsen.
Stinne Elgaard fik 24 stemmer – 2. suppleant.
Søren Holmgaard fik 46 stemmer – valgt
til bestyrelsen.
(Fortsættes på side 5)

(Fortsat fra side 4)

3 kuverter med stemmesedler var blevet
kasseret, da de ikke opfyldte reglerne.

VALG AF HVALPEANVISER
Margit Sand Nielsen foreslået og valgt

VALG AF REVISORER
Ane Marie Vilhelmsen og Klaus Lambæk
foreslået og valgt

VALG AF REVISORSUPPLEANT
John Boye foreslået og valgt

EVENTUELT
• Helle Lauridsen redegjorde kort for
situationen for Rhodesian Ridgeback i
England, hvor en BBC udsendelse havde udråbt Sinus til det helt store problem for racen, baseret på et meget
spinkelt grundlag. Udsendelsen har
også været vist i Danmark, men den del
havde ihærdigt lobbyarbejde fra Nada
Nikolic fået fjernet – flot.
• Lykke Linnet – opfordrede til at suppleanterne kom med til bestyrelsesmøderne.
• Benny Fisher – opfordrede til at opdræt-

terne ikke kun tænkte i udstillinger for
deres hvalpe, men en bred og god socialisering.
Flere indlæg omkring dette emne, hvor
alle var enige om, at socialisering er
uhyre vigtigt, men at udstilling også er
en del af dette.
• Ane Marie Vilhelmsen – kunne man
ikke finde på noget andet end rosetter
og pokaler i forbindelse med vores udstillinger.
Forespurgte til et billede, som hun erindrede, at klubben fik overdraget i Lind
af Linda Costa – det ville jo supplere de
fine bannere og boden godt.
Stinne Elgaard vil som medlem af udstillingsudvalget kigge på sagen, vedr.
andre muligheder til udstillingerne.
Anette Roed foreslog, at man indførte
”klubcheks”, der så kunne omsættes i
boden.
• Erik Kristensen – skal vi fortsætte med
denne form – udstilling/ generalforsamling??
Stor tilfredshed – så var der noget at
køre efter ud over GF. Men det er for
meget med en dobbelt udstilling.
• Klaus Lambæk – ”intern shop”
(markedsplads) bør også være på klub-

bens hjemmeside.
Steen Barsøe – håbede at Lure Coursing
kom i gang på Fyn i løbet af sommeren.
Han vil videre forsøge at finde egnede
udstillingshaller på Fyn, så man kunne få
noget aktivitet flyttet derover.
• Jette Fuglsang – der bør være en debat
omkring foderstanden på vores hunde,
specielt hvalpene har tendens til et
problem. Der bør komme noget dels på
hjemmesiden, men også i det næste
blad.
Da der ikke var flere indlæg, afsluttede
dirigenten generalforsamlingen og gav
ordet til formanden.
…………………………………………
Nada Nikolic takkede for det store fremmøde, rettede en tak til dirigenten, som
endnu engang havde ledt slagets gang og
sluttelig en stor tak til Dorte Qvist for det
store arbejde, hun havde lagt i bestyrelsen.
Ole Søager
Dirigent

Nada Nikolic Erik Kristensen
Formand
Referent

Næsten det hele gik galt –
alligevel blev det en dejlig dag!
Om Ridgeback Klubbens første officielle schweissprøve –
afholdt i Store Dyrehave ved Hillerød 26. april 2009
Af Alexandra Claudius Nielsen
26. april var det tid for Rhodesian Ridgeback Klubbens første officielle schweissprøve. Vejret viste sig fra sin smukkeste
side, selv om det jo havde været sol fra en
skyfri himmel i snart mange uger. Man
kunne jo ha’ troet, at det så lige skulle
regne den søndag, hvor det hele skulle ske.
Det var ellers været lidt af en ilddåb, jeg fik
som prøveleder. Først blev vi svigtet af
vores blodleverandør. Så gode råd var dyre,
men heldigvis fik vi kronvildtblod ovre fra
Jyllands Vestkyst, og det i den fineste kvalitet!
Så blev dommer, hornblæser og jeg selv
syge. Dommeren skulle i al hast opereres i
sit hjerte, og da prøven blev planlagt havde
jeg ikke lige forudset, at mit venstre knæ
skulle udskiftes. Det kunne let ha’ været
svært at skaffe en ny dommer, da der den
samme dag var 5 andre prøver! Men vi var
heldige, og Niels Christoffersen sagde ja,
selv om han skulle op kl. 3.30 om morgenen for at være fremme til at lægge sporerne.
En hornblæser, hvor finder man så lige
sådan en? Jeg prøvede mange steder, og til
sidst var der en i min jagtforening, der gav
mig mailen til Leif Jaral. Efter nogen venten, kom der så et positivt svar fra ham. Og
hvilken hornblæser! Han var fantastisk og
var med til at gøre dagen særdeles festlig.
Vores fotograf skulle til konfirmation, og
det kan man jo godt forstå, så vi var heldige, at Jeanette trådte til og gik med på alle
spor, så der blev billeder af alle hunde.
De eneste, der holdt ved hele vejen, var de
to dygtige stifindere. Kristian og John havde om mandagen været i skoven for at
planlægge alle spor, hvilket er et stort arbejde. De havde fået den melding, at der
kom 8 RR’er på prøven. Dette viste sig så
ikke at holde helt, da to hunde blev erstattet med andre racer. Og en plads stod tom.
På selve dagen mødtes vi lidt før 6 og efter
en kop kaffe og en Gl. Dansk, gik stifindere
og dommer ud for at dryppe sporerne, såle-
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des at man kunne gå første spor kl. 9.00.
Da de var tilbage igen, fik de morgenmad
og nu begyndte hundefører og hunde så
småt at komme. Det var en skøn fornemmelse at tænke: Nu kører det bare derudaf!
Kl. 8.45 var der lodtrækning, så blev der
blæst i hornet, og kl. 9.00 gik første hund
og fører ud med dommer og stifinder, hornblæser, fotograf og tilskuere. Deres spor
var så tæt på, at vi kunne følge dem det
meste af vejen og stor var jubelen, da vi
hørte hornet gjalde! Sheevas havde som
den første bestået med en overbevisende
1. præmie.
Næste ekvipage var klar, og så gik det ellers derudaf. Så snart en hund kom ind,
blev der sendt en ny af sted. Det var dejligt
at hører om alle de gode oplevelser, og alle
de flotte præmier, der ville blive givet. Det
var en overraskelse, at den nok mest sporfaste af vores hunde ikke ville gå spor den
dag. Det er jo det, der kan ske, når man
har med hunde at gøre. Det var også et
svært spor i graner, og vejret havde været
tørt, så færden var sikkert ikke så tydelig.
Hvem ved, måske ville hun hellere have
ligget hjemme på sin sofa.
Kl. 11.30 var vi færdige! Nu skulle dommeren og jeg til alt papirarbejdet. Det gik nu
meget smertefrit, thi når dommeren har
dømt schweisskonkurrencer i så mange år
som Niels har, så er der jo en vis rutine. Jeg
lærte rigtig meget, idet han var omhyggelig
med at forklare, hvorfor han dømte som
han gjorde.
Endelig var det store øjeblik kommet, hvor
diplomer og præmier skulle uddeles. Leif
blæste endnu engang i hornet og så begyndte det. Vi havde været så heldige, at
Eukanuba havde givet flotte foderpræmier,
og derudover var der vin til alle.
Dommeren talte om hvert enkelt spor og
begrundede sin bedømmelse. Det var meget spændende at følge med i.

Dommerbrev
Fra schweissdommer Niels Christoffersen

Så blæste Leif til frokost og alle gik til
bidet. Ann var kommet med frokost til
dommer og hjælpere. De fik dejlig røget
laks med røræg og purløg, dernæst var
der lun ribbenssteg med rødkål. Man skal
beværte sine hjælpere godt, når de vil
bruge deres fritid på at give os andre en
dejlig dag. Alle gik desuden hjem med et
par flasker vin.
I dagens løb havde vi haft en del tilskuere, der spurgte interesserede til, hvad det
var vi lavede, de så jo alle disse smukke
hunde og hørte hornet gjalde derude fra
skoven.

Så vi fik også lavet lidt reklame for
schweiss og Ridgebacks.
Da alle var kørt hjem og alt ryddet op,
kunne jeg endelig kører hjem til mine to
”drenge”. Det var et meget træt, men
meget glad menneske de fik hjem. Det
hele var lykkedes alle havde været både
glade og positive, så selv om der undervejs havde været besværligheder, så endte det hele godt – ligesom i et eventyr.
Næste gang vores klub er vært ved en
schweissprøve bliver i foråret 2010 ovre i
Rold Skov hos Elisabeth — det glæder jeg
mig personligt meget til.

Jeg havde den glæde at blive inviteret til at
dømme Rhodesian Ridgeback Klubbens
første DKK schweissprøve, der blev afholdt
den 26. april 2009 i St. Dyrehave ved Hillerød. Klubbens ansvarlige for denne
schweissprøve var prøveleder Alexandra
Claudius Nielsen.
At gennemføre en schweissprøve er ikke
bare noget man lige gør. Det kræver, udover
et godt overblik, også en god portion organisatorisk talent. Dertil kommer, når der som i
tilfældet her, er tale om den første prøve i
klubbens historie, at have adgang til kvalificerede hjælpere. Her tænker jeg først og
fremmest på stifinderne. Det er dem, der i
tiden optil prøven har været i skoven flere
gange for at lære sig sporene uden ad, så
de på et vilkårligt sted på sporet kan træde
hjælpende til, hvis en ekvipage går af sporet, og har behov for hjælp til at komme
videre.
Jeg vil her ønske Rhodesian Ridgeback
Klubben til lykke med en velorganiseret og
succesfuld præmiere på schweiss fronten.
Alt klappede på prøven. Når jeg under afprøvningen kom i tvivl om sporets præcise
forløb var mine hjælpere, stifinderne, aldrig
i tvivl om, hvor sporet var og kunne straks
anvise mig schweiss. Når en ekvipage var
afprøvet stod den næste ekvipage klar ved
sit spor, hvilket gav prøven et smidigt forløb.
Kontorarbejdet efter afprøvningen med
præmieringslister, diplomer og dommerkritikker ”kørte” også uden problemer. Prikken
over ”i’et” var den fine forplejning i det fri
med hyggelige mennesker — også den var i
top.
Jeg dømte denne dag 7 ekvipager. Fem
Rhodesian Ridgeback, en Weimaraner og
en Labrador. Præstationerne blev belønnet
med 5 x 1. præmie, 1 x 2. præmie og et 0.
præmie
Prøven var på alle måder en flot og værdig
præmiere for jeres klub.
Jeg ønsker Rhodesian Ridgeback Klubben
velkommen i ”klubben” af schweissprøve
arrangører.
Med venlig hilsen
Niels Christoffersen
Schweissdommer.
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Rhodesian Ridgeback Klubben
Invitere til
ÅRETS RIDGEBACK DAG
Lørdag den 29. august 2009
Blåhøj Multihus
Blåhøj Skolevej 1, Blåhøj
7330 Brande

Udstillingsdommer: Janet Wang - Sydafrika
Der afholdes som sædvanligt også uofficiel udstilling for Ridgebacks med eksteriørmæssige fejl

Efter udstillingen fejrer vi årets
hunde på behørig vis og nyder en
rigtig veltilberedt festmiddag der som sædvanlig kreeres og
tilberedes af ”Henrik og
drengene”

Pris for middagen
Kr. 125 for voksne
½ pris for børn under 14 år.

Tilmelding til udstilling: www.hundeweb.dk
Tilmelding til middag: helle@kibutata.dk
Praktiske spørgsmål (overnatning m.v.)
kan rettes til: erik@izinja.dk

NB NB

Side 8

Skulle vejret mod forventning svigte os – har vi reserveret Blåhøj Hallen
på samme adresse

Rally-konkurrence i Gesten
Søndag den 10. maj 2009 blev den første officielle
rallyprøve i RRK regi afholdt i Gesten, Jylland
Af Stinne Elgaard
25 hunde deltog i rallykonkurrencen i Gesten — fordelt med 17 hunde i begynder
klassen, 3 i øvede klassen og 5 i ekspert
klassen.
Af de 17 i begynderklassen, var der 2 der
ikke kom – men af de resterende 15 hunde bestod de 9. Desværre var der nogle
stykker som overså et skilt, hvilket betyder
et IB (ikke bestået). Men alle gjorde det
rigtig godt!
Af de 3 øvede hunde, bestod de 2.
Og i Ekspertklassen bestod 3 ud af 5.

De 3 klasser endte således
Bedste begynder:
Luna of Tapestry (Collie) med 97 point og
tiden 1,46
2. bedste begynder:
Lassies Newlook Naomi (Collie) med 97
point og tiden 1,47
3. bedste begynder:
Sommerlyst’s Qun-Ma Mi-No-Ma
(Tibetansk spaniel) med 96 point
Bedste øvede:
A’Kizuri Chiwitsi Ingwe (Rhodesian Ridgeback) med 90 point

På Ridgeback Klubben’s vegne vil jeg gerne takke dommer Pia Johnsen, og i særdeleshed hjælperne Lars Fuglsang, Kenneth
Kramer og Mads Jensen. Desuden en tak
til Jo-Ann Nielsen og Lene Tornkjær. Uden
alle jer havde det ikke kunne lade sig gøre!
Til sidst en tak til vores sponsorer:
Bodil Flarup Nielsen
Kennel Maj
VPG (Best Friend)
Tholo
Royal Canin
Specific

Stort tillykke til jer alle – og tusind tak fordi
alle var med til at gøre det til en rigtig hyggelig dag!
Vi håber at se jer igen en anden gang

2. bedste øvede:
Amalick’s Baronesse Chequi (Papillon)
med 74 point
Bedste ekspert:
Taga’s Nanza-Bella (Kooikerhondje) med
87 point
2. bedste ekspert:
Lassies American Concept (Collie) med 85
point
3. bedste ekspert:
Thygesminde’s Debbie (Papillon) med 84
point
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Unghundementalbeskrivelse —
aktuelt lige nu
En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu
vigtigere er det, at man deler hverdagen med
en hund, der er afbalanceret og velfungerende.
Af Dorte Qvist
Den 9. maj afholdt RR-klubben den første af
årets unghundementalbeskrivelser (UHM).
10 hunde var tilmeldt, heraf gennemførte 8
og 2 blev desværre afbrudt i allersidste
moment, ”skarp lyd”.
Det er altid spændende at følge en UHM, og
det er altid umuligt at forudsige, hvad der
præcist vil ske — men lur mig om ikke de
fleste hundeejere har en idé om, hvordan
netop deres hund reagerer i de forskellige
momenter.

1a Kontakt

5
4
3
2
1
0

8 Skarp lyd
7c Spøgelser -…
7c Spøgelser -…
7b Spøgelser -…
7a Spøgelser - skræk
6c Lyd - afreaktion
6b Lyd - nysgerrighed

Man mødes en tidlig morgenstund med en
flok ligestillede hundeejere og deres hunde.
Stemningen er afslappet — en behagelig
touch af hundefolk, der går op i dét at have
hund.
De 4 beskrivere, som er uddannet hos
Dansk Kennel Klub, har været endnu tidligere på færde — de har klargjort og sat banen med de 8 momenter op.
En efter en bliver hundene beskrevet. Det
tager et sted imellem en halv time og tre
kvarter at beskrive en hund.
Som hundefører sætter man hele dagen af.
Det er meningen at alle de tilstedeværende
mennesker, skal agere flok for den hund,
som bliver beskrevet — flokken er det sted,
hvor en nervøs hund altid kan søge tryghed,
derfor bakker man hinanden op.
Efter beskrivelsen får hver enkelt hundefører en mundtlig version af forløbet + et skema udfyldt med aktiviteter og reaktion/
afreaktion.
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6a Lyd - skræk
5d Overraskelse -…
5c Overraskelse -…
5b Overraskelse -…

1b Håndtering
1c Håndtering
2a Leg - engagement
2b Leg - greb
2c Leg - træk
3a Jagt - fart - 1. …
3a Jagt - fart - 2. …
3b Jagt - fangst - 1.…
3b Jagt - fangst - 2.…
4 Aktivitetsniveau
5a Overraskelse -…
Race…

Teste…

Gennemsnitsresultatet for de 8 Ridgebacks, som gennemførte UHM den 9. maj

Hvorfor er det en god idé at få sin Ridgeback mentalbeskrevet?
Udover din egen interesse i at vide, hvordan din hund reagere i forskellige situationer — og hvor god den er til at afreagere,
bør UHM betragtes som et avlsredskab,
selvfølgelig sammen med fysisk sundhed
og udstillingsresultater. I forbindelse med
valg af avlspartner, kan mentalbeskrivelsen give et fingerpeg om avlsdyrernes
mentale tilstand. Den svenske Ridgeback
klub skriver på deres hjemmeside, at der

findes videnskabelige undersøgelser, som
klart viser, at arveligheden, især for frygt
for lyd og skud, er mere end 50%.
Det giver da lidt stof til eftertanke!
I Danmark registreres alle UHMresultaterne på Dansk Kennel Klub’s Hundeweb. Her kan man se resultaterne for
en periode, eller man kan søge på en bestemt hund.
Se indkaldelse til UHM i Jylland på side 21

Mentalbeskrivelsens momenter
1 Kontakt og håndtering

I kontakt og håndtering ser man, hvordan hunden tager kontakt til en fremmed person, som forholder sig passivt.
Når hunden tager kontakt eller bliver opfordret til at tage kontakt, går testlederen en tur med hunden for at se, hvordan hunden følger med, og om testleder kan berøre hunden, f. eks. se tatovering
i øret.

2 Leg

Legen starter umiddelbart efter sidste del af håndteringen. En klud kastes mellem fører og testleder. Til sidst smider testleder kluden ud til siden.
Der beskrives om hunden vil lege, hvordan tager den fat i kluden og til sidst om den vil trække
i kluden, når det er testleder, der holder fat.

3 Jagt

Jagten består af en klud i enden af en lang line, som trækkes i zig-zag ca. 50 meter.
En klud i bevægelse er nok motivation til at vække en hunds jagtinstinkt.
Momentet køres altid to gange, for at sikre, at hunden har set kluden.
I jagt beskrives to ting: Fart og fangst, hvor hurtigt når hunden derud, og hvordan er dens
byttefangst.

4 Aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet skal vise, hvordan hunden forholder sig, når fører står stille i 3 min.
Indtil videre har hunden leget og været på jagt, og nu sker der ingenting.
Går hunden i stress over førerens passivitet eller indordner den sig efter situationen?

5 Overraskelse

Overraskelsen er er en kedeldragt, der pludselig popper op som en sprællemand foran hunden.
Den visuelle skræk. Hvad gør hunden — vælger den at flygte, bliver den stående eller går
den til angreb? Det vigtigste er, hvordan og hvor hurtigt hunden kommer over skrækken.
Hvor god afreaktion har hunden.

6 Lyd

Lyden er en kæde, der falder ned på en jernplade. Den akustiske overraskelse. Igen hvad
gør hunden, og hvordan afreagere hunden?

7 Spøgelse

Ved spøgelserne beskrives hunden revirforsvar. Hvor tæt må en trussel kommer på
hunden før den reagere?
Spøgelserne er to beskrivere, som er iklædt hver en hvid dragt. De bevæger sig, en af gangen, langsomt hen mod hunden. De stoppes 4 meter foran hunden, hvis hund er foran føreren eller 4 meter
foran føreren, hvis hunden er bagved føreren.
Ved spøgelserne beskrives om hunden har flugt, trusler/aggressivitet og hvordan afreagere
den.

8 Skarp lyd

Her beskrives hundens reaktioner og evne til at fastholde en aktivitet under skydning. Den
skarpe lyd vil komme fra en 9 mm pistol, der affyres på en afstand af 20 meter fra hunden.
Skarp lyd består af 4 skud, de 2 første under leg, og de 2 sidste, imens føreren forholder sig
passivt.
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ÅRETS HUNDE 2008-2009

ÅRETS EKSTERIØRHUND
Inanda Mellberg Edelrood
Opdrætter: Marie Wijkander, S
Ejer:
Elisabeth Svendsen

ÅRETS BIM
Hazinas 4th Tafika
Opdrætter: Lena Carlsson
Ejer:
Anne Julie K. Lorentzen

ÅRETS BABY/HVALP HAN
Izinja Winche’s Biza Imali
Opdrætter: Ane Marie V. Vilhelmsen
Ejer:
Ane Marie V. Vilhelmsen

ÅRETS BABY/HVALP HAN
Linnemann Hincha A’kitabu
Opdrætter: Lykke & Lorenz Linnemann
Ejer:
Tina Pontoppidan

ÅRETS BABY/HVALP TÆVE
Linnemann Buqisi
Opdrætter: Lykke & Lorenz Linnemann
Ejer:
Heidi Nielsen
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ÅRETS HUNDE 2008-2009

ÅRETS JUNIOR HAN
Kinyemi Luka F’utenzi
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Ejer:
Svend Erik Larsen

ÅRETS JUNIOR TÆVE
Hazinas 4th Tafika
Opdrætter: Lena Carlsson
Ejer:
Anne Julie K. Lorentzen

ÅRETS MELLEMKLASSE HAN
Hazinas 4th Ajabu
Opdrætter: Lena Carlson
Ejer:
Karina Møller & Lars Pantung

ÅRETS MELLEMKLASSE TÆVE

ÅRETS ÅBEN KLASSE HAN
Kuzonga’s Chunuka Zazu
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Catja Hamæl

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

Hazinas 4th Tafika
Opdrætter: Lena Carlsson
Ejer:
Anne Julie K. Lorentzen
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ÅRETS HUNDE 2008-2009

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

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

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

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

ÅRETS OPDRÆTKLASSE
Kennel Hazinas
v/Lena Carlsson

ÅRETS AVLSKLASSE
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
Ejer:
Netti Gorosch & Poul H. Jensen
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ÅRETS ARBEJDSHUNDE 2008

ÅRETS BRUGSHUND
Kuzonga’s D’Uncas of Embo
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Alexandra Claudius Nielsen

ÅRETS SCHWEISSHUND
Kuzonga’s D’Uncas of Embo
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Alexandra Claudius Nielsen

ÅRETS RALLY EKSPERT
Ahili’s Fani Akali
Opdrætter: Eva Bjøreng, N
Ejer:
Lene Tornkjær & N. Frederiksen

ÅRETS RALLY VIDEREKOMMENDE
Kuzonga’s Bayana J’Adore
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Jo-Ann Nielsen

ÅRETS RALLY BEGYNDER

ÅRETS LP1 + ÅRETS LP2
Kuzonga’s D’Uncas of Embo
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Alexandra Claudius Nielsen

Kuzonga’s Bayana J’Adore
Opdrætter:
Ejer:

Jo-Ann Nielsen
Jo-Ann Nielsen
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Snudedut og lykønskninger til vores to dejlige RR – hanner
Ahali Fani’s Akali (Kali) & Ökensandens Poma Von Yesekani (Poma)
DKCH NuCH KLBCH DKLPCH DKRCH FP BPB UHP LP1 LP2 LP3
Ahali Fanis Akali (Kali)

Rally O’ CHAMPION
Så lykkedes det vores super dejlige Kali at få sit andet lydighedschampionat med den flotte titel DKRCH (Dansk Rally O’ Lydigheds
Champion) med det super resultat 100 / 100 point i expert klassen i en
alder af snart 8 år.
Et par Border Collies blev sat til vægs og det siger ikke så lidt om det
flotte resultat.
Kali er første og eneste Ridgeback i Norden og så vidt vides i hele EU
med denne flotte titel DKRCH og det er vi naturligvis meget stolte af.
Alle som træner med RR ved at et LydighedsChampionat får man ikke
foræret, det koster mange timers træning og mange pudsige påfund
fra ejerens side. Og måske et par grå hår undervejs både hos hund og
ejer.
Men hvor er det bare det hele værd, når man ser det flotte resultat.
Tillykke igen kære dejlige og smukke Kali du er en super gut som ingen kan måle sig med på nogen måde.
Men vi hviler ikke på laurbærrene for vi er allerede i gang med at træne til Champion klassen som vi selvfølgelig også skal afprøve.
Hvis nogen skulle fristes til at vide mere om denne herlige sport kan
denne side anbefales: www.rallylydighed.dk

Ökensandens Poma Von Yesekani (Poma)
Var til sin første Schweisssporprøve 300m / 4 timer i Münsterlænder
Klubben i Oxbøl d. 11/4-09 sammen med 10 andre hunde fordelt på
Retriever, Ruhår og Kleine Münsterlænder.
Poma og Nicolai gik et super flot spor og blev dagens 2. bedste hund
med 50 / 50 point og tiden 10 min.
Super flot 1. pr og nu træner vi videre til 20 timers / Viltsporsprøver i
Sverige til efteråret sammen med sin onkel Kali.

Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær • www.akali.dk

Fit eller fed?
Ridgebacks er berygtede madtyve og
mestre i at se sultne ud
Af Jette Fuglsang
Opskriften på en overvægtig Ridgeback
indeholder kun én ingrediens – adgang til
mad. Selv om der er undtagelser, er
Ridgebacks berygtede madtyve og mestre
i at se sultne ud også selvom de lige har
spist dagens ration.
Så det er ingen god ide at fodre en Ridgeback efter devisen ”spis så meget du lyster”! De fleste Ridgebacks vil spise, så
længe der er mad foran dem.
Har du serveret en passende portion, og
din Ridgeback stadig virker sulten kan
man evt. fylde lidt op med gulerødder
(ikke for mange) eller lade halvdelen af
foderet være et light-produkt, der fylder
mere inden det feder.
Selvom en Ridgeback virker som om den
ikke har spist i en uge, betyder det ikke,
man bør fodre den yderligere, hvis den
allerede har fået sin dagsration. Fald ikke
for et bedende blik eller egen dårlig samvitighed, giver man mere mad kræver det
mere motion.
Hvis man efterlader fødevarer uden opsyn
på borde eller lign. vil Ridgebacken højst
sandsynligt lære at hoppe op stjæle den,
hvilket er en meget selvforstærkende
adfærd (jack-pot hver gang). Madtyven
stjæler med en lydløs adræthed, der er
lige så imponerende som irriterende. Vær
omhyggelig med at lægge fristende fødevarer væk, inden du måske tilskynder til
en vane der er notorisk svær at bryde.
Det kan lykkedes at lære en Ridgeback
ikke at stjæle mad, men man skal være
konsekvent og være i nærheden allerede
de første gange hunden forsøger at stjæle
på bordet.
En Ridgeback med den rette vægt er en
sund Ridgeback! Ved at holde vægten
nede, vil det ikke alene give et flottere
udseende, det vil også give hunden en
god selvfølelse, derudover vil en korrekt
vægt være med til at forhindre skader.
Ridgebacken er en atletisk og entusiastisk

race, og de kan nemt skade sig selv, hvis
overdreven kropsvægt hæmmer deres
adræthed.
Det gælder dobbelt for hvalpe!
En buttet hvalp kan være nuttet og sød,
men den ekstra vægt belaster de voksende knogler og bindevævet, og kan fremprovokere ortopædiske problemer. Man
skal kunne se hvalpens ribben. ”Tynde”,
slanke hvalpe bliver de sundeste hunde
som voksne. Det første år, er det specielt
vigtigt at Ridgebacken ikke vejer for meget.
Udeluk at der er en medicinsk årsag til
fedmen, hvis der gives en normal mængde foder.
Hypothyroidisme, er ikke ualmindeligt hos
Ridgebacks (se evt. mere på
www.netdyredoktor.dk/sw7207.asp),
og kan forårsage en dramatisk vægtøgning. Hvis din Ridgeback lægger sig ud
trods en fornuftig kost, kan dyrlægen i en
blodprøve måle niveauet af skjoldbruskkirtelhormon. Hvis hunden viser sig at have
en underaktiv skjoldbruskkirtel, kan daglig
medicinering få stofskiftet tilbage til det
normale - og med det, hundens vægt.
Det kan være svært at se på sin egen
Ridgeback, om den er ved at få for meget
på sidebenene, det bedste er at opsøge
erfarende Ridgebackfolk, hvis man er i
tvivl om foderstanden.
Desværre ved mange dyrlæger ikke nok
om korrekt Ridgeback vægt og udseende.
Der er set flere eksempler på at dyrlæger
rent faktisk tror, en overvægtig Ridgeback
er ”normal” af vægt.
Hvis man har fået sin hund fra en velrenommeret kennel er det, det bedste sted
at spørge, om den har den rette vægt,
man kan også tage til Ridgebackudstillinger og se på hundene og få en snak med
andre Ridgebackfolk.
Tommelfingerregel:
Ridgebacks kan variere betragteligt i størrelse, og mange veje lidt mere end de

retningslinjer, der er anført i den officielle
FCI standard (Størrelse: Den ønskelige
højde for hanner 63-69 cm, for tæver 6166 cm. Den ønskelige vægt for hanner er
36,5 kg, for tæver 32 kg.)
Men en han, der vejer mere end 45 kg, og
en tæve på over 40 kg, er sandsynligvis
overvægtige med mindre de er meget høje
eller meget kraftigt bygget.
Hvis man ikke omgås Ridgebacks af normal vægt, kan det være svært at vide
hvordan en Ridgeback skal se ud. Ridgebacken bør ikke være en velnæret kopi af
en Labrador Retriever, men snarere have
en slank, atletisk silhouette, og ligne en
hund, der kan løbe hele dagen uden at
blive træt.

Det første hint om overvægt, er underlinien. Når man ser en Ridgeback fra siden,
bør ryg og underlinie, (brystkasse til lyske)
ikke være en parallel linje hele vejen til
bagbenet. I stedet, bør Ridgebacken have
en klart defineret brystkassehvælving, der
følger på skrå af hundens ribben op til
lænden og når du står bag en Ridgeback
og ser ned over hunden bør der være en
naturlig indsnævring, hvor ribbenene stopper til hofterne begynder. Hvis man ikke
kan se "taljen", på sin Ridgeback er den
(Fortsættes på side 22)
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Referat fra bestyrelsesmøde
6. maj 2009 på Scandic i Odense
Tilstede: Søren Holmgaard, Erik Kristensen, Poul Jensen, Nada Nikolic, Helle Lauridsen.
1. Bestyrelsen konstituerer sig
a. Kasserer: Poul Jensen
b. Formand: Søren Holmgaard
c. Næstformand: Erik Kristensen
d. Sekretær: Helle Lauridsen
e. PR og Bladansvarlig: Nada Nikolic
f. Aktivitet og FDA: Erik
g. Avls og Sundhed: Søren, Nada, Helle
h. Aktivitetsudvalg: Sonja Olsen, Benny
Fischer, Stinne Elgaard, Jo-Ann Nielsen
og Erik Kristensen
i. Udstillingsudvalg: Poul H. Jensen, Nada
Nikolic, Helle Lauridsen, Stinne Elgaard
j. Blad- og PR udvalg: Helle Lauridsen,
Erik Kristensen, Dorte Qvist, Alexandra
C. Nielsen
k. Alle kommisorier ændres så hvert udvalg består af minimum 3 medlemmer.
Vest kontaktperson: Erik
Øst kontaktperson: Benny
DKK informeres – Nada
Webben opdateres – Helle
Brevpapir ændres – Poul
2. GF 2009
a. Skal RRK suppleanterne deltage ved
fremtidige BM?
Ja, begge tilbydes at være med, Nada
kontakter dem.
b. Referat
Godkendt af dirigenten, der var problemer med at finde en referent, og Erik
påtog sig jobbet, hvilket ikke er ideelt,
da han er medlem af bestyrelsen og
desuden var på valg. GF var en succes
med mange deltagere, det er supert at
holde den sammen med en udstilling.
Dog er der enighed om, at det ikke bør
være en dobbeltudstilling.
c. Etiske regler
Rettet til og postet på webben

c.

d.

e.

f.

g.

3. Underskrift af sidste referat.
4. Indkommende post
a. Brev fra DKK, nye gruppe 6 dommere:
Kim Vigsøe og Jeanette Balkan, skal gå
aspirant hos os.
b. Brev fra svensk udstiller om, hvorfor
udenlandske hunde ikke kan konkurre-
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h.

re om ”Årets Hund”. Nada har forklaret,
at vores konkurrencer er mere komplicerede, med årets hunde i forskellige
klasser og at vi ønsker at pokalerne
skal forblive i DK
Mail fra medlem om, hvorfor der er
hvalpe i den blå avis med en far, hvis
ejer er medlem af klubben, men hvalpene er ikke på klubbens hvalpeliste.
Dette er muligt, men slet ikke ønskeligt.
Et medlem, der deltog i GF og havde et
punkt under eventuelt, føler sig fejlciteret i efterfølgende diskussion med opdrætter, der ikke var til stede på GF.
Mail fra Dorte Qvist, som ønsker at
donere en vandrepokal til den bedste
Rhodesian Ridgeback på 400m sporprøve afholdt af RRK.
Klubben er meget taknemmelig for
sponsorer til vandrepokaler, men for at
kunne styre det, skal det være under
fundatserne for ”Årets…. Hund” Vandrepokaler til individuelle prøver etc.
skal styres af stifter.
Vandrepokal til titlen ”Årets Schweisshund” er allerede doneret, men der
mangler stadig pokal til ”Årets Rally
hund”.
Brev fra medlem om potentiel interessekonflikt med hvalpeanviser, da potentielle hvalpekøbere hævdede at
være skrevet op til hvalp hos hvalpeanviser. Dette er en misforståelse. Køberne har tidligere købt hvalp fra Margit,
men hun havde sagt meget klart til
dem, at hun ikke har aktuelle planer
om et eget hvalpekuld og ikke vidste
om hun overhovedet kom til at avle
igen.
Degenerativ Myelpati (hundene mister
muskulaturen, som regel i en ret høj
alder) er blevet et mindre, men kendt
problem for RRs i USA. Derfor vil 20
hunde i Tyskland blive testet for genet.
RRK mener ikke, det er et problem i DK
og afventer, hvad der sker i USA.
Klubben får regelmæssigt henvendelser fra RR-ejere, som ønsker at lave
hvalpe uden stambog, enten fordi tæven ingen stambog har, er hentet på et
internat, eller fordi ejerne ikke orker/
gider opfylde de krav, der gælder for at

lave stambogsførte hvalpe. Klubben
gør et stort arbejde for at orientere
disse ejere om problemerne med ikke
stambogsførte hvalpe og er meget
glade for at komme i dialog med disse
ejere.
i. På DKK-udstillingen i Ålborg blev der
byttet handler i Championklasse Tæver
på opfordring af ringstewarden, reglerne siger: ” Ingen hund må skifte fører
under fremvisningen i udstillingsringen,
medmindre ringpersonalet har accepteret det, f.eks. hvis føreren er bevægelsesbesværet, eller en hund eventuelt ikke vil "vise sig" i ringen med den
fungerende fører." Hvilket må siges at
være en gummi paragraf, der burde
laves om. Det må imidlertid pointeres,
at udstillerne ikke har gjort noget galt.
j. Der har også været diskussion om
parklasse på klubudstillinger, reglerne
siger: Parklasse/Parkonkurrence
(findes ikke på DKK’s internationale
udstillinger) En hanhund og en tæve af
samme race og racevariant og med
samme ejer. Poul kontakter DKK og
spørger om det er OK, at vi åbner op
for at vise hunde i parklasse med forskellige ejere eller af samme køn (Svar
modtaget fra DKK: Nej det er det ikke
på certifikatudstillinger. Kun på skuer
er disse modeller gangbare.)
k. DKKs direktør har kontaktet klubben;
da han har gået gennem ældre sager
og er kommet med svar på flere ældre
sager, bl.a. sagen om parring med ikke
stambogsført tæve (hvor tæveejer nu
er afgået ved døden) og vedr. den enorme stigning af RRs med HD status C i
2007. Klubben ser meget frem til et
nyt og bedre samarbejde.
l. Tilbud fra Kreds 11 om at dele Australsk dommer i 2011, klubben har
sagt ja tak til at dele Lynne Harwood
for RR dagen.
m. Tilbagebetaling af udstillingsgebyr for
hund tilbagetrukket med dyrlægeerklæring fra Stouby udstillingen
5. Udgående post
Se indgående
(Fortsættes på side 19)

Regnbuebroen

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

(Fortsat fra side 18)

6. Blad 2
a. Redigeres i dette tilfælde også af Dorte Qvist, og det er bestyrelsen MEGET
glade for.
b. GF referat – Erik sender til Dorte.
c. Årets hunde – har vi styr på efter 21/5
EJERE: HUSK at sende billeder til Dorte!
d. RR-dag tilmelding – en side i blad, Erik
& Helle, tilmelding via Hundeweb, uofficielle klasser pr mail til Poul.

Hunting Choir’s Issa
17.12.1998 - 27.04.2009
Elsket og savnet af
Jo-Ann Nielsen

e. Medlemsliste skal i blad, hvis der er
plads.
f. ”Klubben lykønsker” skal standardiseres så alle får samme størrelse som
”Store Ring” resultater, der skal være
plads til lille billede og titel, ellers må
ejer indsætte annonce.
g. BM referat.
h. Nye medlemmer.
i. Søren laver klummen.
7. RR Verdens kongres 2016
a. Vi skal have fundet et sted og oprettet
et koordinerende udvalg mellem de nordiske lande.
b. Økonomi: vi laver en kongres konto og henlægger et
årligt beløb så vi har penge til
de løbende udgifter, som i
sidste ende forhåbentlig dækkes ind via tilmeldingsgebyrer
fra deltagerne.
c. Vi afsætter et årligt beløb
til afholdelsen fra i år.
8. Regnskab
Klubbens økonomi ser særdeles fin ud.
9. Rapport fra udvalg.
a. Udstilling
RR-dagen – hvad mangler vi?
Dommer Janet Wang, ringpersonale er fundet, Helle kontakter Janet mht. til rejseplaner.
Dommere til 24/10 + 28 el.
29/11? Lisbeth Mach, CH,
Peter Laumann, DE, Wilfred
Peper, DE, Erwin Deutscher,
AT.
Obs webben viser stadigvæk
5/12 for Juleudstillingen!!!
Skal rettes.

Udstilling med GF 24/4-2010, Jochen
Eberhard, DE eller Hans v. d. Berg, NL.
WW2010 – hvad mangler vi?
b. PR og blad
Hvordan går det med bogen? Fortsætter
Dorte på projektet? Nada spørger.
c. Avls- og sundhed
Mere information fra England.
Den engelske klub har indgået en aftale
med Nicolette Hillbertz om yderligere
støtte til forskning i DS.
RRK vil gerne støtte forskning i sundhed
for RRs og beslutter hermed at afsætte
10 kr per tilmeldt hund til klubbens
arrangementer i en ”sundhedspulje”.
d. Aktivitet
Hvordan er klubbens første Schweiss og
Rally prøver gået?
Schweiss prøven på Sjælland gik rigtigt
flot med 5 1. præmier, 1 2. præmie og
et 0
Rally har 24 tilmeldinger så det er OK.
UHM på Sjælland 9/5-09 har 10 hunde
tilmeldt og der forventes at blive en
yderligere UHM i Jylland i løbet af sommeren.
FDA afholder Schweissprøve 15.-16.
august i Jylland.
12. BM møder i fremtiden - hvor?
Kildebjerg rasteplads 12/8. Mødelokale
stilles gratis til rådighed og stedet ligger
centralt.
13. Eventuelt
DKKs Repræsentantskabsmøde var meget fredeligt.
14. Næste BM 12. august.

Side 19

Kære Sigurd
Tillykke med de 12 år den 2. juli 2009

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

Klubben lykønsker

INDKALDELSE
TIL UNGHUNDEMENTALBESKRIVELSE
Der afholdes UHM i Jylland
søndag den 23. august 2009

Kontaktperson:
Erik Kristensen erik@izinja.dk
Sted:
Gedhusvej 16, Ilskov, 7451 Sunds (hos Margit Sand Nielsen)

Ny Dansk Klubchampion
DKCH KLBCH Stenänga Épris De L’afrique
Far: MultiCH Rachral Abayomi Hintza
Mor: MultiCH Stenänga Ghali Binti Mfalme
Opdrætter: Margareta Lantz, Sverige
Ejer:
Lykke & Lorenz Linnet, Galten

Der vil være yderligere oplysninger
på klubbens hjemmeside, når vi kommer lidt tættere på
w.ridgebackklub.dk

Klubben byder velkommen til:

Ny Rally O’ Champion
DKCH NuCH KLBCH DKLPCH DKRCH FP BPB
UHP LP1 LP2 LP3 Ahali Fanis Akali
Far: Witches LeCremes Trick
Mor: NUCH, SUCH,NORDV-99
Ökensandens Aminata Jarizza
Opdrætter: Eva Bjøreng, Norge
Ejer:
Lene Tornkjær &
Nicolai Frederiksen, Gesten

Mette Bach, Humlebæk
Katherine Beal, Hellerup
Annette Bjørn & Anders Jørgensen, Hvalsø
Jesper Bøgh, Hillerød
Susanne Domaiski, Viuf
Birgitte Duus, Kolding
Gitte Grastengaard, Næstved
Karina Green, Ringkøbing
Kristina Hansen, Silkeborg
Jens Hockerup Hansen, Solrød Strand
Anne Holgaard, Lunderskov
Per Klose, Spjald
Mile Langkilde-Olesen, Helsingør
Camilla Bjørn Larsen, Frederikshavn
Jannick Mazanti-Andersen, Holte
Norma Mikkelsen, Løkken
Helle Nybo, Holstebro
Jens Kjær-Rasmussen, Aalborg
Folmer Sahlholdt Gørtz, Virum
Sallina Elene Simonsen, Kastrup
Nanna-Marie Svendsen & Christian Ankerfeldt, Ugerløse
Pia Thrane, Vodskov
Jytte Bekker, Værløse
Christina Goldschmidt, Nykøbing F.
Susanne Jensen, Vollerslev
Marianne Jespersen, Gentofte
Christina Nielsen, Kauslunde
Connie Røygaard, Karup
Charlotte Bartnes, Oslo, Norge
Grazina Ingstad, Malmö, Sverige
Kathrine Hove, Valencia, Spanien
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(Fortsat fra side 17)

sandsynligvis overvægtig.

Endelig vil en overvægtig Ridgeback have
et velnæret, tætbygget udseende. Der kan
være ”deller” omkring halsen og buler på
bagparten lige over halen. Det er ikke
muskler - det er fedt!

Mød Max:
Et billede siger mere end tusinde ord. Så
her er Max, en smuk ung Ridgeback, der
kæmpede kampen mod overvægten - og
vandt!
I august 2005, toppede Max 71 cm høj
med en vægt på 53½ kg, ejeren troede at
det var en perfekt vægt. Der boede et par
Ridgebacks i nabolaget, en af dem vejede
62 kg så "Max var slank sammenlignet
med dem!"
Men da ejeren skulle hente en ny hvalp –
lagde hun mærke til opdrætterens Ridgebacks, der var slanke og i fin form.
Max elsker at spise og stjæle mad, typiske
Ridgeback adfærd, og han fik også for
mange guffer ud over hans foder.
Ejeren blev fast besluttet på at hjælpe
Max med vægten, så hun satte ham på
kur.

Ikke alene ser han i dag meget yngre ud
med sin nye vægt, han er også hurtigere
(ikke nødvendigvis af det gode!), og meget
mere legende.
FØR Max kom på diæt - var han godt polstret, uden meget "muskelkraft"!
På hans EFTER foto, har han en perfekt
vægt på 45 kg. med en klart defineret
talje og antydningen af ribben.
Læg mærke til hvor meget ældre Max ser
ud på hans FØR foto med de 53½ kg - Nu
med hans korrekte vægt på 45 kg er selv
hans hoved mindre slasket!
Ingen, der kendte ham før hans vægttab,
troede han var fed. Selv ejerens dyrlæge
troede han så godt ud før kuren. Nu mener de alle incl. Max's dyrlæge, at han er
"hot stuff" .
Overvægtige Ridgebacks er langt mere
tilbøjelige til at få skader - til træning, når
de leger eller bare sidder i bilen – hold
den slanke linie, og din Ridgeback vil kvitterer ved at leve længere!
Det skal for en god ordens skyld siges at
der findes Ridgebacks, der ikke har ovenstående madglæde, men det er en helt
anden historie og mere undtagelsen end
reglen.

DKK Hedensted 18.04.2009
Bedst i Gruppen 1
DKCH SECH SEVCH Inanda Mellberg Edelrood

DKK Hedensted 18.04.2009
Best in show - Opdrætsklasse
Kennel Hazinas med
DKCH Hazinas 2nd Izibu + Hazinas 4th Ajabu +
Hazinas 4th Tafika

DKK Ålborg 03.05.2009
Best in Show 4 - Hvalp

Linnemann Buqisi
Før

Før
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Efter

Efter

DKK Ålborg 03.05.2009
Best in Show 4 - Veteran
MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi

Hvalpeliste pr. 07.06.2009
Hvalpe født

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

24.03.2009
1 han tilbage

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 GBCH
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

Parrede tæver

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Uge 24

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:

Planlagt parring

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Juni 2009

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

BACH MECH RSCH INTCH
Tusani Big Ben

Lewanika Dumisani

HD:
AA:

HD:
AA:

(Kennelmærke ansøgt)
Caroline Larsen
Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal
Tlf.:
2274 0148 / 4828 0148
E-mail: caroline.11@hotmail.com
Web:
ekimyaandfabiola.blogspot.com

NOCH DKCH FINV-08 NORDV-08
Kangelanis Gentle Thanzi by Clay

Kinyemi Koka E’Kimya

HD:
AA:

HD:
AA:

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

DKCH SECH SEVCH KLBV09
Inanda Mellberg Edelrood

Vignons Aussi Tessa

HD:
AA:

HD:
AA:

01.04.2009
1 tæve tilbage

Juni 2009

Juli 2009

A
0

A
0

A
0

A
0

B
0

HD:
AA:

A
0

A
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.
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SCHWEISSPRØVE I FDA
FDA afholder schweissprøve i Jylland
Dato:
Sted:

16. august 2009
Harreskoven ved Herning

Type 1:
Pris:

400 meter / 3 timers spor
Kr. 400

Type 2:
Pris:

400 meter / 20 timers spor
kr. 500

FDA Stepping 21.05.2009
Best in Show 3
DKCH SECH SEVCH Inanda Mellberg Edelrood

Tillæg for rapportering: kr. 100
Anmeldelsesfrist: 5. august 2009
Tilmeldingsblanket hentes på www.dansk-kennel-klub.dk/1051
Blanketten sendes til: Hans Ulsø
Fyrrevangen 34
6715 Esbjerg N
Telefon:

FDA Stepping 21.05.2009
Best in Show - Baby

Linnemann Ascha Chui

75 12 82 95

FDA Stepping 21.05.2009
Best in Show 4 - Hvalp

Linnemann Buqisi

DØDSFALD
Mogens Sloth Hansen, som mange af jer
kender som dommer, udstiller og opdrætter,
er pludselig og alt for tidligt afgået ved
døden, tirsdag den 19. maj 2009.
Mogens har altid interesseret sig for vores
race, og tit været forbi udstillingsringen for
at se, hvordan andre har dømt.
Æret være hans minde
FDA Stepping 21.05.2009
Best in Show 2 - Veteran
MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi
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STOF TIL EFTERTANKE ...
En øv-oplevelse hos dyrlægen
Kunde nr. 1:
Kunde nr. 2:
Kunde nr. 1:
Kunde nr. 2:

Nej en flot hund du har. Hvad er det for’n een?
Det er en Rhodesian Ridgeback, en afrikansk jagthund!
Hvordan er sådan een?
Han er simpelthen så dejlig og nem. Han elsker børn og voksne, og
kommer rigtig godt ud af det med andre hunde. Vi er simpelthen så
glade for ham.

Dyrlægen afbryder ... henvendt til kunde nr. 1:
Ja, nu skal de ikke tro alle Ridgebacks er sådan ... tværtimod. Vi har 5 mere af slagsen
tilknyttet klinikken her, og tre af dem skal have mundkurv på, når jeg behandler dem,
og ingen af dem kan sidde i venteværelset, hvis der er andre hunde.
Det er kun den ene her, der har et rigtig godt temperament!
Historien er hørt og viderefortalt af Lena Carlsson

REGIONERNE
JYLLAND (VEST)
Regionskontakt: Helle Lauridsen
Tlf.: 86 24 40 69
E-mail: helle@kibutata.dk
LURE COURSING vest
Tilmeld dig løbsinfo på e-mail eller tjek klubbens
hjemmeside
Kontaktperson:
Jette Fuglsang pip-pip@post.tele.dk

SJÆLLAND (ØST)

RESULTATER FRA STORE RING
2009

Regionskontakt: Sonja Olsen
Tlf.: 43 62 60 52
E-mail: sonja.olsen@codanmarineservices.com
LURE COURSING øst
Følg med på aktivitetskalenderen på klubbens
hjemmesiden
Kontaktperson:
Benny Fischer neo@ikunga-akua-neo.dk

Du kan læse meget mere om klubbens aktiviteter
på hjemmesiden
FDA Stepping 21.05.2009
Best in show 2 - Opdrætsklasse
Kennel Hazinas med
Hazinas 4thTafika + DKCH Hazinas 2nd Izibu +
Hazinas 4th Ajabu

www.ridgebackklub.dk
Husk at tjekke aktivitetskalenderen på forsiden
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Dommerønsker til RR-udstillinger

Udstillingskalender

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

DATO

STED

ARRANGØR

DOMMER

13.06.09

Vejen

DKK (Int.)

14.06.09

Vejen

05.07.09
15.08.09

ANM.FRIST

UDST. LEDER

Krystyna Opara, PL

Udløbet

DKK

DKK (int.)

Zeev Trainin, IT

Udløbet

DKK

Rønne

DKK (Nat.)

Ann Carlström, SE

Udløbet

DKK

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

?

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

Side 26

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

