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KLUMMEN
Af RRK bestyrelse
Hvor er vi på vej hen, du????
Over alt i medierne hører vi om en forråelse af vores samfund –
de gamle dyder med at tage hensyn til hinanden er, hvis man skal
tro medierne, nærmest ikke eksisterende. Så galt står det nu ikke
til, men der er jo sjældent røg, uden der har været en lille flamme
– og som vi alle ved, kan en lille flamme hurtig forårsage en kæmpe brand som ingen kan slukke.
I hundeverdenen ulmer det også lidt, der er en stigende egoisme
og manglende hensyntagen til ”naboen”.
Hvor tit har du ikke bandet fælt, når skoen stinker efter, du har
trådt i efterladenskaberne fra en andens hund. Nuvel det kan ske
ude på fortovet, men inde i en udstillingshal! Tja, desværre ser
man det oftere og oftere – og det er da i den grad manglende
hensyntagen til naboen!!
Langt de fleste tager heldigvis på udstilling for at få nogle hyggelige timer sammen med andre hundeentusiaster, og er man så så
heldig, at dommeren også placerer ens hund, så er dagen bare
super og bilen flyver en hel del lettere hjem. Er man derimod i den
anden ende, og der skal der jo også være nogen, er det lidt træls,
men for det første har man jo stadig verdens bedste hund (at
dommeren ikke kan se det, er jo dommerens problem), og man
har stadig haft en hyggelig dag sammen med de andre udstillere.
Lad os nu sammen værne om, at det at tage til udstilling, er en
hyggelig beskæftigelse. En ting er sikkert – der er intet økonomisk
incitament for at udstille, tvært imod!!!
På en udstilling man kan lære en masse. De ”gamle rotter” har
muligheden for at lære alle ”novicerne” nogle fiduser, men ikke
mindst hvad man gør og ikke gør, både de skrevne og de udskrevne regler. Begynder de ”gamle rotter” først at sløse med, hvad
man kan og ikke kan på en udstilling – ja, så breder det sig med
lynets hast til de nye, og så er vi inde i en ond spiral, som kan
være uhyggelig svær at komme ud af.

INDHOLD
Rhodesian Ridgeback — jagthund eller hvad?

4

Generalforsamling 2010

7

HD og AD fotografering

8

Forgiftning hos hund og kat

9

Lurecoursing og schweisstræning

10

Dommerkommentar — John Sigve Berg

11

Mavedrejning

13

UHM på den jyske hede

14

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. oktober

17

Dommerkommentar — Janet Wang

18

Klubben lykønsker

18

Hvalpelisten

19

DKK — World Dog Show 2010

20

RRK — World Dog Show specialklubudstilling

21

Problemknuseren

23

Til klubbens udstillere

26

Klubben byder velkommen

26

Dødsfald

26

Udstillingskalender

27

Ridgebackklubben kan bryste sig af, at vi har en rigtig god udstillingsdisciplin, det er også det ry vi har blandt ringpersonale og
dommere. Når medlemmer af Ridgebackklubben tager på udstilling, er de rigtig gode til at hygge sig – både når det er i klubregi,
men også når det er i DKK regi. Det, at vi har det godt på udstillingerne, er formentlig den helt store faktor, der gør, at netop vores
race, er en af de helt store på næsten alle udstillinger – specielt
når man tager antallet af registrerede hunde i betragtning. Og
ingen skal være blind for, at klubbens udstillinger er en af vores
rigtig gode indtægtskilder – til gavn for os alle i klubben.
Så lad vores nytårsforsæt for Ridgebackklubben være, at vi vil
bibeholde og værne om den gode ånd, der er i ALLE klubbens
arrangementer, så vi kan være stolte af at være ridgebackejere
og ikke mindst medlemmer af Ridgebackklubben. Godt
sportsmanship skal være kendetegnet for Ridgebackklubben
Glædelig jul og godt nytår til alle
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Rhodesian Ridgeback
— jagthund eller hvad?
For at forstå vores race er det vigtigt at
kende dens baggrund og særpræg.
Af Søren Holmgaard
I denne artikel vil jeg forsøge at beskrive,
hvad en Rhodesian Ridgeback egentlig er og hvad den ikke er - hvilket naturligvis er
umuligt uden at skrive en hel bog om emnet, hvad mange andre allerede har gjort.
Men forsøget på at levere en komprimeret
version, hvor vi nøjes med at holde fokus
på det væsentligste, herunder, hvordan vi
bevarer racen med sine særpræg, skal nu
gøres alligevel!
Kan man sin Ridgeback-historie virker
dette måske helt overflødigt, fordi man
synes at der vel ikke kan herske tvivl om,
hvad denne hunderace er fremavlet til men jeg har en fornemmelse af, at der
alligevel for en del af os (måske alle?) kan
være et behov for at gå tilbage til rødderne
og se på, hvad det egentlig er for en hund,
vi har med at gøre. Hvorfor nu det? Jo - et
af incitamenterne til at skrive om emnet
er, at man hører (næsten utrolige) rygter
om opdrættere, der fortæller deres hvalpekøbere, at hunden ikke kan, eller ikke må,
anvendes til jagt, eller at de ikke gerne ser
hunden anvendt til jagt. Et andet incitament er, at vi generelt mangler at få jagtaktiviterne med, dels i vores indbyrdes
kommunikation om hvad vi laver med vores dejlige hunderace, dels i vores arbejde
med hundene, og dels i avlsarbejdet med
hundene. Og et tredje: At det er godt at
huske hundens baggrund for at kunne
forstå dens adfærd i alle de daglige situationer. Så derfor.
Uden at gennemgå historien fra ende til
anden (læs gerne bøgerne for detaillerede
oplysninger) kan det resumeres, at Rhodesian Ridgeback er udviklet i Afrika fra midten af 1600-tallet ved krydsninger mellem
den afrikanske vildhund (KhoiKhoi- hunden eller Hottentot-hunden) og de indførte
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europæiske jagthunderacer i form af greyhounds, støvere og pointers samt indslag
af mastiff og terriers. Ved disse krydsninger fik man særligt gode egenskaber til de
afrikanske forhold.
Jagtmæssigt opnåede man i blandingshundene en kombination af mod, forsigtighed
og samarbejdsevne, der kombineret med
adræthed og styrke gjorde, at de både
kunne udfordre en løve - eller andet farligt
vildt - tilstrækkeligt til at holde den/det
fast på stedet, og samtidigt undgå at blive
dræbt i processen. De legendariske storvildtjægere opdagede, at særligt de ridgede hunde havde egenskaberne i den rette

besøg af såvel mennesker som vilde dyr.
Ridgebacks blev altså helt bevidst fremavlet med de specifikke, ønskede funktioner
og opgaver for øje - stærkt understøttet af
den naturlige udvælgelsesproces, der gjorde at kun de bedste til disse opgaver overlevede og blev anvendt i avlen.
Og det var resultatet af denne udvikling,
man i 1922 i Afrika udformede en racestandard for, som med få modifikationer
gælder internationalt i dag.
Hvilken hund blev så resultatet af dette
lange, målrettede udviklingsarbejde?
De vigtigste egenskaber, der gjorde den
egnet til sine formål, var:

• Stor jagtlyst til alle vildtformer, herunder

Ridgebacks blev altså helt bevidst
fremavlet med specifikke,
ønskede funktioner og
opgaver for øje

en lyst og vilje til selvstændigt at tage et
spor op, for derefter at spore og forfølge
vildtet, indtil der er kontakt - alternativt
forfølgelse med visuel kontakt. I søget
en kombination af høj og lav næseføring, og ingen halsgivning før vildtet ses
og skal stilles.

• Lyst og evne (skarphed) til selv at nedlægge og helt aflive mindre/ufarligt
vildt.
blanding til løvejagten. Og den oprindelige
vildhund's beskytterinstinkt, som var vigtigt
for Hottentotterne, blev også nedarvet og
viste sig værdifuldt i bevogtningen af farmene.
Grundlæggende øvrige forudsætninger for
at kunne anvendes var, at hundene var
udholdende, hårdføre i det barske afrikanske miljø, og modstandsdygtige mod sygdomme og parasitter. I det daglige skulle
de naturligvis kunne være i hjemmet og
fungere som familiehunde, samtidig med
at de vogtede hjemmet mod uønskede

• Ekstremt vigtigt: Evne til selv at kunne
vurdere farligheden af vildtet og egen
situation i forhold til dette, for at kunne
afgøre om vildtet skal nedlægges selvstændigt, evt. i samarbejde med andre
hunde, eller holdes (stilles) til jægeren
kommer.

• Lyst og evne til at samarbejde med
andre hunde under jagt og i vagtsituationer, uden konflikter.

• Lyst og evne til at samarbejde med
føreren/jægeren under jagten, specielt i
(Fortsættes på side 5)

(Fortsat fra side 4)

afsluttende faser, at rapportere til jægeren, at lade jægeren komme til.

• Lyst og mod til at engagere sig i nærkontakt med farligt vildt, dog uden direkte fysisk én-til-én - kamp.

• Forsigtighed til ikke at kaste sig dumdri-

stor bevægelighed i alle retninger, stor
balanceevne i alle positioner (altid lande på benene), højt udviklet koordination af lemmer, god rumlig orienteringsevne, herunder evne til at holde regnskab med flere emner omkring sig, evne til bevidste skinangreb og kropsfinter og hurtige retningsskift i høj fart.

stigt ind i en situation, den ikke kan
overskue eller vurdere farligheden af,
og som eventuelt kan koste livet.

• Evne til automatisk at spare på kræfterne, at drosle ned, når som helst det er
muligt - ingen unødig energianvendelse.

• I vagthundefunktionen stor opmærksomhed overfor, og reaktion på, alt
usædvanligt, mod og skarphed til at
skræmme vildt eller ubudne/fremmede
personer væk, evne til at skelne mellem
farlige/ikke farlige personer og/eller
situationer - men også her ikke dumdristighed til at gå i nærkamp med en
løve, hvis denne skulle være den ubudne gæst .

Vi skal sørge for at hundene ikke
kun avles for det smukke
eksteriørs skyld, eller for
selskabshundeegenskaberne,
men at jagtegenskaberne indgår
i avlen med en vis prioritet.

• I det daglige en generelt god omgængelighed med familien, herunder børnene,
og alle personer i hjemmet.

• Fysiske egenskaber: Stor udholdenhed,
styrke, hurtighed og accelerationsevne,

(Jeg har her for nemheds skyld brugt ordet
"lyst" i en del tilfælde, og det kan være
svært at afgøre om en hund har "lyst" til
noget i menneskeforstand, så lad os defi-

nere, at det her dækker som samlebegreb
for "indre drivkraft til" eller "indre motivation" til at udføre handlingen, fordi det at
udføre handlingen i sig selv er tilfredsstillende ("intrinsisk motivation")).
Jamen den hund, der er beskrevet ovenfor
- det er da ikke min sofahund derhjemme?
Joh, faktisk, den har det i sig - eller skal
have det i sig - hvilket for en del (størstedelen?) af Ridgebacks aldrig, eller sjældent, kommer bare til delvis udfoldelse.
Her rører vi ved et (stort) problem i - eller
lad os være positive og sige en stor opgave
i - avlen, nemlig at sørge for at hundene
ikke kun avles for det smukke eksteriørs
skyld, eller for selskabshundeegenskaberne, men at jagtegenskaberne indgår i avlen med en vis prioritet, og at hundene
faktisk bliver anvendt til jagt. At situationen nu er, at de fleste Ridgebacks ikke
anvendes til jagt kan måske til dels tilskrives det faktum, at de i lang tid fandtes i
FCI's gruppe 9, selskabshunde, og derfor
måske har været relativt upåagtede i jagtkredse. En anden årsag kan være, at hunden med sit smukke ydre og sit væsen
i det daglige nok tiltaler mange mennesker, og passer dem godt som familiehund, også alle de, der ikke har nogen
(Fortsættes på side 6)
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(Fortsat fra side 5)

tilknytning til jagt - og en temmelig afgørende årsag er selvfølgelig, at opdrætterne
ikke skænker det jagtmæssige mange
tanker, når de finder hvalpekøbere
(inklusive de opdrættere, der som tidligere
nævnt helt fravælger jagtanvendelser).
Retfærdigvis må det også siges, at Ridgeback'en i forhold til kontinentale
”traditionelle" hunderacer nok ikke har
den alsidighed i jagten, som gør at den - i
en del lande - vil kunne blev en udbredt
jagthund (det kommer vi tilbage til).
Men bliver vi ikke nu bevidste om det jagtmæssige, er der en stor risiko for, at en
overvægt af hundene avles på eksteriørmæssige egenskaber, der ikke er funktions-hensigtsmæssige, og ligeledes på
mentale egenskaber, der heller ikke er de
rigtige. Eksempler på dette i dag kan være
de for store/tunge hunde, vi ser en del af,
og de for "pysse-nyssede" oversociale hunde (i forhold til standarden), som der også
findes en del af.

Ridgeback'en kan ifølge sine
nedarvede egenskaber:
Søge (høj og lav næseføring), følge
spor (koldt og varmt), følge vildtet
på spor eller ved visuel kontakt,
stille vildtet, alternativt nedlægge
det selv. Alt dette selvstændigt.

Lad os så se lidt mere på det jagtmæssige.
Hvad Ridgeback'en ifølge sine nedarvede
egenskaber kan, er kort resumeret:
At søge (høj og lav næseføring), at følge
spor (koldt og varmt), at følge vildtet på
spor eller ved visuel kontakt, at stille vildtet, alternativt at nedlægge det selv. Alt
dette selvstændigt.
I forhold til dansk jagt: Karakteristisk ved
drivjagt er, at hunden ikke går så langt i
søget som de kontinentale racer typisk
gør, den holder sig lidt nærmere føreren,
indtil den får fært af eller kontakt til vildt,
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hvilket kan være en fordel specielt ved
skovjagt i starten af en såt - hvor de langtgående hunde ofte får trykket råvildt bagud i såten ret hurtigt. Selv om en Ridgeback ikke tager stand, signalerer den alligevel ret godt, når den er tæt på vildt, der
trykker: Jo mere tampen brænder, jo mere
energisk og målrettet bliver søget, og haleudsvingsfrekvensen øges.
Apportering er ikke en selvfølge for en
Ridgeback, hvilket man vil erfare, når man
begynder at træne det på træningsbanen.
Men det kan i nogle tilfælde læres, og man
kan opnå, at en Ridgeback apporterer
under jagt (mig kostede det et par delvist
opædte fasaner, inden det lykkedes). Apportering i vand meldes der ikke meget
om, nok fordi det ikke er Ridgeback'ens
hjemmebane.
Som stående hund er Ridgeback'en ikke
noget godt emne - man kan dog faktisk af
og til, når man går i naturen, se den tage
en "klassisk", naturlig stand under observation af et stykke vildt, som den lige skal
have opklaret identiteten af - men at få
den fast i standen og at få den til at gøre
det hver gang er mere end en opgave.
Som Schweisshund (søgning på blodspor
efter anskudt vildt og aflivning af dette)
har Ridgeback'en vist sig velegnet - dens
medfødte lyst til næsearbejdet specialiseres forholdsvis let over i dette arbejde, og
flere Ridgebacks rundt om i verden har
bestået Schweisshundeprøver. Altså en
god aktivitet for en Ridgeback, hvis man
ikke kan tilbyde den "hele jagtrepertoiret" !
Og hvad er det så Ridgeback'en ikke er?

En brugshund - herunder politihund. Ridgeback'ens mentale profil afviger - og skal
ifølge sin udvikling og sit formål afvige - en
del fra brugshunderacerne, f.eks. er den
ikke skabt til bidearbejde, og den har ikke,
og skal ikke have, lysten til, eller den ubetingede/"blinde" lydighed til, på kommando at kaste sig ud i noget, som den selv
vurderer som risikabelt - eller unaturligt.
Dette er måske lidt provokatorisk at nævne overfor den del af Ridgeback-folket, der
træner brugshundeprogrammer med racen, men ikke desto mindre er det rigtige
råd at give: Hvis du vil træne brugshundearbejde, så anskaf dig en brugshund.
Når jeg trækker dette lidt skarpt op, er det
også fordi en overdreven lyst til - måske for
udfordringens skyld - at træne brugshundearbejde i værste fald kan føre til avlsmæssig udvælgelse af de eksemplarer,
der udmærker sig bedst her, hvilket vil
ødelægge racens særpræg.
Lydighedshund er en Ridgeback ærligt talt
heller ikke - træn meget gerne lydighed i et
vist omfang med hunden for opbygning af
fører/hund-relationen, og - vigtigt - for det
sociales skyld, især fra hvalpestadiet,
eventuelt også for udfordringens skyld og/eller måske for underholdningsværdiens skyld, når Ridgeback'en af og til fortolker et moment i et program anderledes,
end føreren troede, man havde "aftalt"
med hunden. Men igen, parallelt med
ovenstående, og også for at undgå en forkert udvikling i raceprofilen:
Hvis du vil træne meget målrettet og opnå
(Fortsættes på side 7)

Generalforsamling
INDKALDELSE
Julen står for døren, og vi har en masse ting at gøre.
Husk alligevel at sætte kryds i kalenderen ved datoen for
klubbens generalforsamling

Søndag den 25. april 2010, kl. 13:00
Merløse Fritidscenter, Holbækvej 34
4370 St. Merløse

(Fortsat fra side 6)

resultater i lydighed, så anskaf hellere en
Sheltie eller en Border Collie.
(Agility, som også kræver nogen grundlæggende lydighed, virker mere stimulerende
på hunden, og er også alt andet lige sundere, da man samtidig opnår den fysiske
aktivitet, som Ridgebacks generelt er glade
for.)
Og her, i forlængelse af at vi taler om hvad
en Ridgeback ikke er, må vi nødvendigvis
ofre et par ord på kamphundebegrebet,
som er så meget diskuteret lige nu.
En Ridgeback er (heldigvis) så fjernt fra en
kamphund, som man kan komme, af flere
årsager - bl.a. forsigtigheden, ulysten til
den ubegrænsede konfrontation, og den
indbyggede bidehæmning sammen med
naturhundens uvilje til at aflive flokmedlemmer (hvorved flokken svækkes) gør at
Ridgeback’en falder helt uden for denne
kategori - hvilket vi selvfølgelig alle skal
gøre alt for at værne om og holde os for øje
i alt, hvad vi gør med hundene, og ved udvælgelse af hvalpekøbere.
Men andre discipliner, som Ridgebacks
trives fint med er (naturligvis) de af jagt
mere eller mindre afledte, d.v.s. for næsearbejdets vedkommende alle former for

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal skriftligt
være klubbens formand eller sekretær i hænde senest
den 15. februar 2010. Eventuelle forslag og præsentation fra kandidaterne udsendes i blad 1.
Afgående bestyrelsesmedlemmer, der alle er villige til
genvalg: Helle Lauridsen og Stinne Elgaard
Afgående suppleanter er: Dorte Qvist
Læs mere i næste nummer af Ridgebacken.

sporing/eftersøg, rondering, etc., samt de
visuelt betingede i form af lurecoursing og
ovalbaneløb, hvor også det fysiske element
kommer med.
Specialister i disse discipliner indbydes til
at skrive om deres erfaringer.
Jeg håber, at jeg her har fået sat fokus på
en vigtig dimension, såvel i vores avlsarbejde, som i den måde vi anvender vore hunde på - ikke i den grad, at vi alle pludselig
skal være "frelste" og kun anvende hundene til jagtrelateret arbejde - men hvis vi vil
bevare racens oprindelige funktionelle krav
og særpræg, hvis vi vil respektere racestandarden og de funktionskrav der lå bag
den, hvis "den afrikanske løvehund" ikke
blot skal være en indholdsløs, glorificerende betegnelse for noget svundent, noget
spændende og mystisk "out of Africa", og
hvis vi vil undgå, at vi i løbet af få generationer får fremavlet en race hovedsageligt
bestående af smukke sofahunde, er det
vigtigt, at vi i langt højere grad begynder at
inddrage det jagtmæssige i anvendelsen af
hundene, i vurderingen af hundene, og i
udvælgelsen i avlen - fordi en Rhodesian
Ridgeback er:

En jagthund!
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HD og AD fotografering
Selv den bedste danske opdrætter er kun
lige på niveau med det svenske
gennemsnit
Af Helle Lauridsen
I sidste nummer af Ridgebacken gennemgik jeg forskellene mellem de svenske
sundhedsdata og de danske. Generelt er
der som nævnt stor overensstemmelse og
kun et par steder halter vi slemt bagefter:
Antal af røntgenfotograferede hunde i Danmark er 10-20 % lavere end i Sverige.
Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at få
så mange som muligt undersøgt for eventuelt arvelige sygdomme og hvor vi endnu
ikke har troværdige undersøgelses metoder for f.eks. Dermoid sinus, er HD/AD en
af de få ting hvor der er en godkendt, let
gennemskuelig procedure med sammenlignelige resultater, der hurtigt kan vise et
avlsdyrs potentielle styrke eller problemer.
Det er utroligt oplysende at få så mange
hvalpe fra en ung han eller tæves første
kuld undersøgt FØR næste kuld planlægges, afhængigt af hvad resultaterne er,
kan man herefter vælge en avlspartner

som ved gennemgang af hele dens familie
viser resultater der kan afbøde eventuelle
problemer med HD eller AD i første kuld.
Husk at kigge både på forældre, bedsteforældre og søskende af en potentiel partner,
ikke kun hundens egne data.
Desværre virker det som om, at enkelte af
RRK’s opdrættere kun mener det er nødvendigt at få deres egne avlsdyr fotograferet og ikke opfordrer hvalpekøbere – også
købere af fejlhvalpe – til at få deres hunde
fotograferet. Dette giver en mangel på
viden om egne styrker eller problemer og
gør, at man også i næste kuld avler i blinde og kan risikere resultater, der kunne
have været undgået ved at gennemgå
første kuld bedre.
Heldigvis er der dog også flere opdrættere,
der gennem årene har gjort det store arbejde det er at få hvalpekøbere til at HD/

AD fotografere. For det kommer ikke af sig
selv, det kræver indsats når hvalpen sælges. Nogle indfører i kontrakten en HD
garanti med penge tilbage hvis hvalpen
skulle vise sig at have HD/AD, andre giver
økonomisk tilskud til fotograferingen. Herefter skal der følges op fra opdrætters
side, når hvalpen er blevet de 18 mdr. som
klubben anbefaler og jeg kan se i min egen
statistik at denne opfølgning er vigtig, det
kuld hvor energien ikke helt var til det, er
det kuld med det laveste antal røntgenfotograferede.
Men selv den bedste danske opdrætter er
kun lige på niveau med det svenske gennemsnit – vi kan stadig nå meget mere.
Jeg ved, at mange svenske opdrættere
laver en aftale med egen dyrlæge om at få
hele kuldet fotograferet samtidigt, hvilket
synes at virke særdeles godt. Så det var
måske værd at prøve?

KENNEL

KULD

FOTO

Kinyemi

6

45%

Ellemosen

1

43%

Lewanika

3

43%

Kuzonga’s

5

38%

Ikunga

2

33%

M’gongo

3

33%

Hazina’s

4

25%

Excellence

2

17%

Izinja

2

12%

Linnemann

1

9%

Moeskjærs

2

6%

Mbwa Mzuri

1

0%

Soweto

1

0%

Denne lille oversigt viser antal kuld pr. RRK opdrætter i perioden
1.1.1999 til 1.5.2008 (kuld født efter denne dato er under de 18
mdr. som RRK anbefaler for HD/AD foto) og i yderste kolonne vises
den procentdel af kuldene, der er blevet røntgen fotograferet t.o.m.
25.11.2009.
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FAKTA
Forgiftning hos hund og kat
Sakset fra www.roslevdyreklinik.dk
Gær, rå gærdej
Når gæren svulmer op i maven, kan der ske skader på selve mavesækken, og der er risiko for mavedrejning (hund). Gæringen
fremmes af det varme og sure miljø, som netop findes i maven.
Forgæringen producerer alkohol, og det betyder, at hunden kan få
en alkoholforgiftning oveni. Symptomerne er opkastning, smerter
fra mavetarmkanalen, kramper og slingerhed.
Løg (hvidløg), både rå og kogte
Stor mængde, fx løgsuppe
Løg indeholder ”thiosulfat”, som kan give blodmangel. De røde
blodlegemer skades og kan ikke transportere ilt rundt i kroppen..
Hunden bliver stakåndet og får rødlig misfarvet urin, fordi de ødelagte røde blodlegemer frigiver bilirubin, der farver rødt.
Rosiner, vindruer
Man ved ikke, hvilket indholdsstof, der fremkalder forgiftningen
hos hund og kat, og ej heller mængden af rosiner/vindruer, der
skal spises, før det går galt. Det drejer sig dog om større mængder
(>200g rosiner til 20kg hund). Symptomerne er opkastning og
smerter fra bughulen mindre end 6 timer efter optagelsen. Årsagen til symptomerne, er akut nyresvigt, der ofte medfører døden.
Chokolade (især mørk)
Chokolade indeholder ”theobromid”, som påvirker nervesystemet.
Pulsen og blodtrykket stiger, og der kan ses kramper. Derudover
er hyperaktivitet, rastløshed, muskelsitren og hyppig urinering
typiske symptomer. 60g mørk chokolade med højt kakaoindhold
kan tage livet af en 10 kg hund.
Avocado
Avocado indeholder ”resin”, som påvirker hjerte og blodkar. Der
ses opkastninger, diarre, vejrtrækningsproblemer og kredsløbssvigt. Dødsfald kan forekomme.
Kølervæske
Umiddelbart tror man ikke, at hunde og katte vil drikke kølervæske, men da det lugter godt og smager sødt, drikker de det gerne.
Kølervæske indeholder ”ethylen glycol”, som skader nyrerne.
1-3 dage efter optagelsen vil dyret dø af nyresvigt.
Smertestillende medicin
Paracetamol (fx. Panodil, Pamol, Pinex):
Medicin godkendt til mennesker er ikke automatisk godkendt til

hunde og katte. Evnen til at udskille medicinen er meget forskellig. Paracetamol tåles dårligt af hund og kat. 50-100 mg per kilo
legemsvægt vil medføre leverskader. Symptomerne opstår 1-3
dage efter optagelsen og stammer fra leversvigtet: Appetitløshed,
opkastning, blålig misfarvning af slimhinder (cyanose), hævede
ben og ansigt, smerter fra leveren og gulsot. Det er muligt at behandle forgiftningen, men det skal ske, førend leveren svigter.
Ibuprofen:
Er ikke registreret til hund og kat. Hunden overdoseres let med
nyreskade til følge, katten kan slet ikke tåle ibuprofen
Acetylsalicylsyre:
Er ikke godkendt til hund og kat. Skal doseres meget lavt for ikke
at medføre mavesår.
Rottegift
Alle ved, at hunde og katte ikke tåler rottegift. Desværre er det en
af de hyppigste forgiftninger, vi ser på Roslev Dyreklinik. Rotte- og
musegift findes både som ”røde musekorn” og støbte blokke.
Hundene kan lide at spise dem, fordi de er meget fedtrige. Det
virksomme stof ”bromadiolon” eller ”brodifacoum” hindrer blodets koagulation (evne til at størkne), hvorfor hunden ubehandlet
kan forbløde. Den bliver bleg, puster (blødning til lungerne), halter
og får blodig diarre. Modgiften er K-vitamin, der gives som indsprøjtning og efterfølgende som tabletter. I svære tilfælde kræves
blodtransfusion, men ikke alle hunde står til at rede.
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JYLLAND (VEST)
LURECOURSING
Kontaktperson: Jette Fuglsang www.jettefuglsang.dk / pip-pip@post.tele.dk
SCHWEISSTRÆNING
Kontaktperson: Elisabeth Svendsen ES@lindenborg.dk

SJÆLLAND (ØST)
LURECOURSING
Kontaktperson: Benny Fischer www.lurecoursing.dk / neo@ikunga-akua-neo.dk
SCHWEISSTRÆNING
Kontaktperson: Alexandra C. Nielsen www.ridgeback-aktiviteter.dk

Du kan læse meget mere om klubbens aktiviteter på hjemmesiden

www.ridgebackklub.dk
Husk at tjekke aktivitetskalenderen

Dommerkommentar
Inntrykk fra Juleutstilling St. Merløse
Danmark 29.11.2009
Af John Sigve Berg, dommer

Først vil jeg takke klubben for det ærefulle
vervet å få dømme deres hunder på
juleutstillingen.
Jeg er opptatt av at nåtidens ridgebacker
også skal kunne brukes som den jakthund
og vakthund de opprinnelig ble oppdrettet
til, og da er det viktig at vi har en
harmonisk, moderat ridgeback – moderat i
størrelse og vinkling, harmonisk bygd og
vinklet (moderat fram og bak), med sterk
psyke og utmerkede veivinnende
bevegelser - uten de unødvendige
energikrevende bevegelser.
Gjennomgående blant mine hunder så jeg
mye steile fronter – korte overarmer,
manglende fyll i fronten. Dette er et
alvorlig problem for en ridgeback som skal
bevege seg uanstrengt og effektivt.
Når samme hund også er velvinklet bak så
er han i uharmoni noe som igjen går ut
over bevegelsesmønsteret.
Slike feil gir et ustabilt bevegelsesmønster
fram, ie høye forbensbevegelser, albuer
som vrir seg ut eller inn, paddling, løse
mellomhender etc.
Når det er sagt hadde jeg også en del
hunder med meget gode bevegelser.
Variasjonen i kvalitet var større blant
hannhundene enn blant tævene.
Det var forholdsvis stor variasjon i hodene
blant hannhundene, kraftige skaller med
noe kort snuteparti, en del med kinn – noe
som alle gir et noe uedelt uttrykk.
Blant tispene så jeg gjennomgående bedre
hoder med god lengde i skallen samt god
lengde og dybde i snuteparti. En ridgeback
skal ha et ”hound” hode med god lengde
samt god dybde i snutepartiet.
Størrelsen på deres hunder er ikke noe
problem. En del hunder hadde for mørk
pelsfarge med tendens til sorte
stikkelshår, dette er ikke bra, vi må prøve

å bevare en varm hvetefarget pels
uten at den blir for mørk.
Ridgen var i de fleste tilfeller korrekt, selv
om en del trygt kunne vært noe lengre –
de skal optimalt starte bak skulderbladet
og gå til hoftebenet. På verdensbasis har
jeg sett at ridgene er blitt kortere så dette
er absolutt noe som oppdretterne må være
oppmerksomme på.
Babyklasse
Beste babyhann var en 5,5 mnd elegant,
utmerket størrelse, noe knapt vinklet fram,
godt utviklet for alderen med akseptable
bevegelser. Beste babytæve var en 5,5
mnd herlig tæve, feminin – skulle ønsket
en aning bedre vinkling fram på henne
også. Andre beste tæve hadde et utmerket
hode, velvinklet, for dagen noe svak i
ryggen og overbygd bak.
Hvalpeklassen inneholdt to større hanner
som for dagen var midt i en
utviklingsprosess og dermed var noe stor,
løs og høy på bena.
Hvalpekl tæver hadde større variasjon
inbyrdes. Min vinner var moderat vinklet av
utmerket type med god lengde i kroppen
og et herlig uttrykk.
I championkl ble min vinner en maskulin
hanne, velbygd, som for dagen kunne hatt
noe mer kraft i frasparket, mens nr to i
klassen var steilere fram med mere
ustabile frambensbevegelser samt for høy
hale under bevegelse.
I jrkl var det stor variasjon i kvalitet og kun
en fikk excellent. Vinneren her var moderat
vinklet, akseptable bevegelser og et herlig
hode med korrekte proporsjoner.
Mellomkl hadde en noe reservert hanne
som pga dette hadde noe bundne
bevegelser, trenger fortsatt mye
sosialisering og ringtrening.
Åpen kl inneholdt også en del hunder med
variasjon i kvalitet, og vinneren her ble
Prestens Athos Gold of Asti. En middelstor
velbygd hanne med god lengde i kroppen,

med mye kraft og utmerkede bevegelser,
og en herlig hvetefarget pels. Han var
såpass god at han senere ble beste hanne
og BIM.
I veterankl var det kun en hanne som fikk
excellent, en maskulin hanne, godt bygd
som jeg også skulle ønsket hadde noe mer
kraft i frasparket. De øvrige var bl.a. for
ustabile i sine frambensbevegelser.
Så gikk vi over til tævene, og min vinner i
championkl ble D ch Spring Valley’s
Athena Olymia, en elegant og velgående
hund som bare ble bedre og bedre for hver
runde hun fikk løpeJ. Hun ble tilslutt også
beste tæve og BIS.
I jrklassen vant en for alderen velutviklet
tæve med et flott hode av korrekte
proporsjoner, en aning steil fram og noe
lang i lenden – en tæve med store
muligheter som forsatt skal utvikles.
Mellomkl tæve var en noe høybent og lett
individ, noe knapt vinklet fram og som
fortsatt skal utvikles.
I åpen kl ble min vinner en elegant tæve,
maks størrelse, velgående, men som
kunne hatt et noe bedre forbryst.
I veterankl fikk ingen excellent, begge var
noe store og tunge, knapt vinklet og med
noe korte bevegelser.
Det ble en lang dag, men jeg ønsker å
prioritere lange kritikker hvor jeg beskriver
mitt inntrykk av hunden, og så vil jeg
gjerne gi en muntlig begrunnelse for mine
plasseringer i de forskjellige klassene. Når
jeg har mulighet og tid så gjør jeg gjerne
dette.
Jeg håper at utstillerne satte pris på dette.
Med vennlig hilsen
John Sigve Berg
Dommer/Norge
Kennel Maendeleo
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Mavedrejning
Når måltider kan dræbe
Af Linda Due Hansen, Dyrlæge i OLIVER’S Petfood,
Først publiceret i PETLIFE Januar 2009
Med sit akutte, voldsomme og oftest dødelige forløb er mavedrejning en frygtet tilstand blandt hundeejere og dyrlæger. I de
seneste 20 år har forskere verden over
prøvet at identificere årsagerne til mavedrejning, men trods disse forsøg er det
endnu ikke muligt at pege på en specifik
årsag hertil. Dog har studierne påvist visse
risikofaktorer, som vil blive gennemgået
neden for i denne artikel.
Mavedrejning er, som navnet indikerer,
karakteriseret ved en rotation af maven,
hvorved maveindholdet, det være både
foder og luft, ikke kan passere, samtidig
med, at blodforsyningen til mave, milt og
bugspytkirtel hæmmes. De kliniske tegn
ved mavedrejning er typisk kvalme, udspilet bug, forsøg på opkastning, nedstemthed, modvilje for bevægelse, vejrtrækningsbesvær, smerteytring og kolde ben.
Det er en akut lidelse, der kræver omgående og intensiv behandling. Hvis dette ikke
sker, vil hunden med stor sandsynlighed
dø, og der kan gå mindre end 2 timer fra,
at man observerer de første tegn, til dette
sker.
Tilstanden rammer oftest store hunde med
dyb brystkasse så som granddanois, irsk
sætter, gordon setter, dobermann pinscher
og schæfer. Ligeledes er nervøse og undervægtige hunde især i farezonen.
Adskillige risikofaktorer relateret til kosten
er blevet videnskabeligt påvist f.eks., hvis
hundene kun fodres én gang dagligt; hvis
de spiser hurtigt; hvis de indtager store
mængder vand eller bliver motioneret
umiddelbart efter fodring. Der er i studierne ikke blevet vist en sammenhæng mellem sygdomsudvikling og visse næringsstoffer eller fodertyper.
Som ovennævnt skyldes mavedrejning
formentlig et sammenfald af flere faktorer,
men hos de patienter, der udvikler lidelsen, sker der en udspiling af mavesækken
på grund af luft/gas. Dette fremkommer
eksempelvis, hvis hunden sluger luft ved
hurtig, ivrig fodring, stress eller motionering. Er maven først udspilet, starter en
ond cirkel. De normale udgange gennem

spiserør og mavens tarmudgang lukkes, jo
større maven bliver. Således er den primære beskyttelse mod mavedrejning at undgå
luftslugning ved brug af nedenstående
anbefalinger:

• Store hunde i risikogruppen for mavedrejning bør fodres 2-3 gange
dagligt.

• Som ejer bør man kende til symptomerne på mavedrejning og holde øje
med sin hunds adfærd lige efter
fodring.

• Vand skal være til rådighed hele
dagen, men bør kontrolleres, hvis
overforbrug er et problem.

• Voldsom motionering eller stress
bør undgås 1 time før og 2 timer
efter måltider. Dog kan man godt
foretage korte gåture, da det hjælper til at stimulere mavetarmsystemet.

• Hunde i risikogruppen bør fodres
individuelt i et stille lokale.

• Hunde, der overlever mavedrejning,
har 80 % risiko for at udvikle nye
sygdomstilfælde, således anbefales
det at igangsætte kirurgisk behandling, hvor mavesækken bliver syet
fast til bugvæggen.
Hvis du oplever, at din hund udviser ovenstående symptomer, kontakt da straks din
dyrlæge. Behandling skal gå meget hurtigt
og er møntet på at tappe mavesækken for
luft og stabilisering af hundens almene
hjertekartilstand med væsketerapi, da de
som oftest udvikler chok.
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UHM på den jyske hede
6 Rhodesian Ridgebacks, 3 Staffordshire Bull Terriere
og 1 Broholmer
Af Erk Kristensen
Efter en længere planlægningsfase lykkedes det endelig at få gang
i UHM i det jyske. Søndag den 23. august 2009 skulle ”slaget stå”.
Klubbens hvalpeanviser Margit Sand Nielsen stillede velvilligt arealer til rådighed, og om det var hende, der havde haft kontakt til
vejrguderne vides ikke, men vi fik en søndag med et pragtfuldt
hundevejr, ikke for varmt og ikke for koldt og ikke mindst tørvejr –
lige noget for en Ridgeback.
Der var tilmeldt 6 Ridgebacks, 3 Staffordshire Bull Terrier og en
enkelt Broholmer til testen. Ja du læste rigtigt – vi måtte ud og
have andre hunde med for at kunne fylde holdet, og dermed gøre
prøven rentabel. Vi håber, at vi til næste år kan fylde et helt hold
med Ridgebacks.
Jeg vil ikke trætte læserne med at beskrive banen – det har Dorte
Qvist gjort så udmærket i et tidligere blad.
Det var utrolig spændene at følge hundene – ikke 2 hunde reagerede ens, men alligevel var der en rød tråd. Ridgebacks reagerede
på en måde, terrierne på en anden og Broholmeren på en helt
tredje. Enhver ny hundeejer burde egentlig være med til en UHM
med forskellige racer, så havde man pludselig endnu en ”brik” til
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overvejelserne om racen.
Ingen af vore Ridgebacks faldt langt uden for den ønskede raceprofil, men det var tydeligt at se at jo ældre hunde – jo mere havde
de lært om samfundet, og det miljø de bevæger sig i.
Der findes mange meninger om UHM og andre test af vores hunde.
Nogen er af den opfattelse, at beskrivelserne ikke er det papir
værd de er skrevet på, bl.a. fordi beskriverne ikke gør det 100%
ens. Jeg er af den opfattelse, at en unghundementakbeskrivelse er
et ganske godt redskab til at få indtryk af hundens temperament
mv. MEN MEN en UHM kan ALDRIG stå alene – der er et væld af
andre faktorer, der skal med i den samlede vurdering.
Lad os få beskrevet nogle flere hunde – og ikke mindst Ridgebacks, så vi får noget materiale at arbejde med, og beskriverne
kan få rutine og erfaring med vores race.
Det var ærgerligt, at kun 2 af de tilmeldte Ridgebacks tæller med i
statistikken – resten var for gamle.
Da beskriverne sluttede med et resumé af dagen, var der stor ros
til de fremmødte – størstedelen af de tilmeldte blev hele dagen, så
der også var tilskuere/figuranter til de sidste hunde – tak for det.
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2 x Svensk Vildtspors Champion på 5 dage
Turen gik til den svenske vildmark, nord
for Göteborg i Vane-Ryr med Poma og
Kali, og Nicolai som meget spændt hundeføre. Og jeg var med som hepper og
støtte (og selvfølgelig super spændt).
6 spor i alt, 3 spor til hver á 2 x rörlig og
1x ordinarie, med 3 forskellige dommere,
så ingen tid at spilde i det svenske.
Elementer i hvert spor:
Længde 600 m, overnatningsspor (24
timer) dvs. ”vildt” meget afledningsfært,
såsom rå, elg og ulv, vinkelrette knæk,
opstandsning på sporet med skudafprøvning, 2xsårleje, 3xblodophold á 10 meter.
Terræn: Åben mark/eng, åløb (3 meter
bred), tæt skov, fjeld, mose og åben blandet skov.
Vejrforhold: Regn, tåge, rim, -2° til +4°
Poma, Kali og Nicolai gjorde super sporarbejde og gik alle 6 spor som lavede de
ikke andet til daglig til trods for enorm
meget fremmede fært og nyt miljø.
Alle 6 vildtspor blev præmieret med super
flot 1. pr. med max point og tillige 2 x HP
(Hæders Pris) for ekstra særskilt sporarbejde for fører og hund.
Super stolt var Nicolai, med god grund.
Og jeg kan love at både Poma og Kali
sov godt på vej hjem i bilen.
Sådan en tur til det svenske kan varmt
anbefales.
Vores mål er at tage til Norge til foråret til
de norske VILTSPORs prøver og håbe
på et NuVCH til både Poma og Kali.
Efter denne tur er Kali den hidtil eneste
RR som både er CHAMPION i :
• Vildtspor
• Rally lydighed
• DKK lydighed
• Udstilling
Vi er super stolte over at have sådan en
super allround hund på nu 8½ år og still
going strong.
Se mere på www.akali.dk
God sporlyst
Nicolai og Lene

Referat fra bestyrelsesmøde
30. oktober 2009 på Scandic i Odense
Til stede:
Søren Holmgaard, Stinne Elgaard, Helle
Lauridsen (ref.), Nada Nikolic og suppleant
Dorte Qvist — afbud fra Erik Kristensen.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelses
mødet 27/8-09
Godkendt
2. Aktiviteter og opgaver, generelt
1. Delrevision i forbindelse med overlevering af regnskab?
Stinne skubber til revisorerne for at få det
afsluttet.
2. Regler for udgiftsdækni./rejseafregningstakster ("Omkostningsinstruks") status? Løbende
3. "Bogen" - status?
Dorte har fået rigtigt mange billeder og har

haft travlt med at sortere, desværre er
flere af dem ret små og duer måske ikke til
tryk, resten af bestyrelsen afleverer deres
"del" senest fredag d 7/11, vi forsøger at
få en redaktør til gennemgå materialet for
at få materialet til at være sammenhængende.
4. Etablering af mødekalender.
Svært at planlægge langt frem så droppet
5. Bladet (4/09).
Herunder: Praksis vedrørende klummen vi er enige om at det er bestyrelsens talerør ellers er der styr på det, alt skal være i
Dortes inbox senest 25/11
6. Køb af AG-udstyr.
Klubben har betalt Benny Fischer 3000 kr
for køb af Agility udstyr, det skal stadig
bruges på træningspladsen på Vallensbæk

7. Oprydning i titler hvalpeliste.
Husk info til brugerne på web om kun DKK
-titler skrives på
8. Ændring af hvalpelisteregler?
Søren kommer med udkast
Hvem styrer hvalpelisten?
Al korrespondance går til kassereren
9. Boden:
Fysisk disponering - den fylder meget, og
skal følge udstillingerne, skal tages med til
Jylland efter juleudstillingen - Helle, Stinne,
Erik? Nye artikler: Der forsøges at få fat i
pæne T-shirts. Der indkøbes 25 jakker af
eksisterende model. Ny indkøbspris medfører ændring af salgspris til 595,GODE IDEER TIL BODEN MODTAGES
(Fortsættes på side 22)

Klubben lykønsker

Dommerkommentar
Af Janet Wang, dommer på Ridgeback-dagen
i Blåhøj den 29. august 2009
When I arrived in Denmark, I was dismayed
to see that the weather was threatening
rain, as I always prefer to judge Ridgebacks
outside. Judging day dawned, and I was
assured that if the weather was bad a hall
would be available for our use. No sooner
had judging begun when the rain pelted
down, and I was very grateful for that hall.
There was a huge ring, which was great. I
had a wonderful time and hope the exhibitors didn't have too tough a time!
My class winners and placers were very
good examples of the breed. Top honours
went to Village Dogs Hottopic Losh, who is
a moderate, handsome and upstanding
dog, not overdone in any way. His movement was businesslike, straight and true
with excellent sidegait. I would have preferred a slightly longer upperarm.
Best Opposite Sex in show went to NOCH
SECH Kangelani's Gentle Malaika by Clay,
who is a very pretty, elegant livernosed
bitch who showed very well. She also has
what it takes in all respects and has a
showy attitude as well. I was told that she
became a Danish Champion that day.
There were some very good dogs on show,
but regrettably there were many who were
not up to standard. I had promised myself
that after judging in Sweden I would never
again mention "muzzle too short for length
of skull," but regrettably I had to break this
promise in Denmark. Please take note of
the heads - they are losing type. A lot of
muzzles were way too short, and this spoils
the whole look of the dog. Also, I am seeing
more and more dogs that are too full in the
cheek. Ridgebacks should have flat
cheeks.
In the old days there were large numbers of
dogs that were too upright in shoulder, but,
thankfully, this has changed and now most
dogs have very good shoulder layback.
However, almost all are too short and upright in upper arm. Most lack
forechest (and I'm not looking for a huge
pigeon chest here) and are too shallow in
brisket. Watch body length, as some are
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getting too long. Too many dogs have too
much hind angulations.
Generally feet were good, but there was
one exhibit whose feet were too short and
upright, and although it looks attractive, it
is incorrect for the breed.
Ridgebacks should have clear coats, not
masses of black hairs through the coat.
Some coats are getting too dark. No sloping top lines, please.

Ny Svensk Vildtspors Champion
SEVCH Ôrkensandens Poma Von Yesekani
Far: ZACH Nyaka Yesekani of Cartouche
Mor: Ahali Fanis Skippy
Opdrætter: Annette Enderberg, S
Ejer: Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær

On the whole I think that the dogs were
very pleasant natured and well behaved.
It saddens me to place Veterans in high
places because this means the breed is
heading for trouble. I placed a Veteran
bitch as 4th Best Bitch, which appalled
some people. This ten year old bitch has
lovely straight hind movement, though she
moved a little wide in front, and a lovely top
line. Her lovely dark eyes could have been
a little bigger, but she really showed well,
though she was not in show condition. (too
thin).
Breeders, please ensure that you are
breeding from your dog or bitch because he
or she has something excellent to offer the
breed. You have to be dispassionate and
ruthless when assessing your dogs for
breeding purposes. It is not enough to
breed your pet because "she's so pretty" or
"we love her so much." This is a very special breed, and we should all cherish it and
try to breed to the standard.

Ny Svensk Vildtspors Champion
SVECH DKCH NOCH KLBCH DKLPCH DKRLCH UHP FP
BPB LP1 LP2 LP3 RallyB RallyV RallyE
RALLY-V Akali Fani’s Akali
Far: Withes Lecremes Trick
Mor: SUCH NOCH Ôrkensandens
Aminatta Jarizza
Opdrætter: Eva Bjøreng, N
Ejer: Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær

There was a slight
misunderstanding with the translation at
one point, so any of you who have a report
that reads "too long in body for height and
withers" should know that it should read
"at withers."
The exhibitors showed excellent sportsmanship and were good mannered and
tolerant. I'd like to thank them all for showing their beloved dogs under me, and also
a big thank-you to my ring steward and
secretary, who did an excellent job.

Ny Tysk Klubchampion
INTCH DKCH NLCH DEVDHCH CHCH NOCH KLBCH
DEKLBCH DEVDHJCH DEKLBJCH KBHV07 DKKV07
KLBV08 NV08 Tusani Cool Bakari
Far: MulitCH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
Mor: MultiCH Macumazahn Tusani Pearl
Opdrætter: Monika Tusanova, SK
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen

Hvalpeliste pr. 08.12.2009
Hvalpe født

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

07.10.2009

Kennel Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal
Tlf.:
2274 0148/4828 0148
E-mail: caroline.L1@hotmail.com
Web:
www.zindika.dk

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

Kinyemi Koka E’Kimya

Parrede tæver

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Uge 50

Kennel Penzi
Jette Krabbe
Ravnekærvej 48, 5631 Ebberup
Tlf.:
2815 0400
E-mail: jettekrabbe@hotmail.com
Web:
www.kennelpenzi.dk

INTCH DKCH KBHV07 DKKV07
Tusani Cool Bakari

Malozi Jamani

Kennel Fanikiwa
Rauno E. Rosenquist
Slæggerupvej 204, 4000 Roskilde
Tlf.:
4028 4748
E-mail: post@timber.stub.dk
Web:
www.fanikiwa.dk

DKCH Hazina’s 4th Ajabu

Zumelis Fanikiwa

HD:
AA:

HD:
AA:

Planlagt parring

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Januar 2010

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød
Tlf.:
4097 5571
E-mail: lena@hazinas.dk
Web:
www.hazinas.dk

INTCH DKCH KBHV07 DKKV07
Tusani Cool Bakari

Hazinas 4th Tafika

Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, 4690 Haslev
Tlf.:
3255 6026/2539 6026
E-mail: kinyemi@kinyemi.com
Web:
www.kinyemi.com

INTCH BECH IECH GBCH
Walamadengie Awesome

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

INTCH DEVDHCH CHCH
Kalakamati Ajani

Kennel M’gongo
Klaus Lambæk
Kastanievej 4, Harridslev, 8930 Randers
Tlf.:
5663 6345/4020 4325
E-mail: mgongo@mgongo.dk
Web:
www.mgongo.dk

Ikunga Akua Neo

8 hanner
3 tæver

Uge 2

Januar 2010

Marts 2010

Maj 2010

HD:
AA:

HD:
AA:

HD:
AA:

HD:
AA:

HD:
AA:

HD:
AA:

A
0

B
0

A
0

B
0

A
0

A
0

B
0

HD:
AA:

HD:
AA:

HD:
AA:

A
1

A
0

A
0

A
0

Ikunga Akua Najah Nnenia
HD:
AA:

A
0

DEVDHCH UHP Rally-B Kuzonga’s
Cirkeline
HD:
AA:

B
0

DKCH M’gongo Surú Basobi
HD:
AA:

A
0

Hvalpeanviser: Margit Sand Nielsen, tlf. 9714 5428 eller e-mail hvalpeanviser@ridgebackklub.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.

Få en kæmpe hundeoplevelse på
World Dog Show 2010
Herning 24. – 27. juni 2010
DKK har fået tildelt afholdelse af FCI’s Verdenshundeudstilling 2010 og vi
glæder os til at byde alle – både udstillere og tilskuere velkommen til
Herning Messecenter.
Der forventes over 15.000 deltagende hunde. Ud over selve udstillingen afholdes
der Verdensmesterskab i lydighed og det første officielle Verdensmesterskab
nogensinde i dog dancing. Du kan overvære informative, underholdende indslag i
et formiddagsprogram og naturligvis spændende finaler i Store Ring alle dage.
Herudover vil der være messeområde med alt i udstyr, foder, tilbehør etc. Så der
er mange gode grunde til at lægge vejen forbi Herning – måske som en hyggelig
start på sommerferien i et lejet feriehus (Der er ikke langt fra Herning til
Vesterhavet eller Silkeborgsøerne).
Du kan finde mange flere oplysninger om udstillingen på hjemmesiden
www.worlddogshow2010.dk. Bl.a. om tilmeldingsfrister og –priser og om
booking af hoteller, om gæstehunde etc. Sidste (og dermed dyreste) tilmeldingsfrist, hvis du skal udstille, er den 1. maj, men du sparer en del ved at tilmelde
inden den 1. februar.

Bemærk at racerne bedømmes på forskellige dage.
Gruppefordelingen ser således ud:
Torsdag den 24. juni 2010:
FCI Gruppe 1 – Hyrde og Kvæghunde
FCI Gruppe 8 – Apporterende jagthunde
Fredag den 25. juni 2010:
FCI Gruppe 3 – Terriere
FCI Gruppe 6 – Drivende jagthunde og schweisshunde
FCI Gruppe 10 – Mynder
Lørdag den 26. juni 2010:
FCI Gruppe 5 – Spidshunde
FCI Gruppe 7 – Stående jagthunde
FCI Gruppe 9 – Selskabshunde
Søndag den 27. juni 2010:
FCI Gruppe 2 – Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde
FCI Gruppe 4 – Gravhunde

På gensyn i Herning til nogle spændende hundedage!

Kennel Akizuri
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2, 8700 Horsens
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T: 8655 4242/2844 4110
W: www.akizuri.dk
E: akizuri@gmail.com

Klasseinddeling
Hvalpeklasse
Alder: 6-9 måneder (uofficiel klasse)
Hunde tilmeldt i hvalpeklasse konkurrerer om at
blive bedste hvalp i racen.
Juniorklasse
Alder: 9-18 måneder
Hunde tilmeldt i juniorklasse konkurrerer om
certifikat (CAC) og BIR.
Mellemklasse
Alder: 15-24 måneder
Hunde tilmeldt i mellemklasse konkurrerer om
certifikat (CAC) og BIR.
Åben klasse
Alder: fra 15 måneder
Hunde tilmeldt i åben klasse konkurrerer om
certifikat (CAC) og BIR.
Championklasse
Alder: fra 15 måneder:
Hunde tilmeldt i championklasse konkurrerer om
BIR, men konkurrerer IKKE om certifikat (CAC).
For udenlandske hunde gælder, at dokumentation
for nationalt eller internationalt championat skal
vedlægges. Danske champions SKAL anmeldes i
championklasse eller veteranklasse.
Veteranklasse
Alder: fra 8 år:
Hunde tilmeldt i veteranklassen konkurrerer om
BIR og Bedste Veteran, men konkurrerer IKKE om
certifikat (CAC). Danske champions SKAL anmeldes
i championklasse eller veteranklasse.
Avlsklasse
En avlsklasse består af et forældredyr med minimum tre og maksimum fem stk. afkom (første
generation: sønner/døtre). Hundene skal være
tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-,
mellem-, åben-, brugshunde- eller veteranklasse.
(Dog kan avlshunden i en avlsklasse være anmeldt
udenfor bedømmelse). Hvalpe samt hunde, der
har fået tildelt Disqualified eller Cannot Be Judged,
kan ikke deltage.

Søndag den 26. juni 2010
Sunds Hallerne
Idrætsvej 2, 7451 Sunds
I forbindelse med World Dog Show 2010 afholder Rhodesian Ridgeback Klubben
specialklubudstilling. Vi vil derfor invitere alle Ridgebacks og deres mennesker til
Sunds (34 km nord for Herning).
Vi forventer et stort antal udstillere fra hele verden — så der bliver en masse
aktivitet og mulighed for at lære nye Ridgeback-mennesker og hunde at kende.

Dommere på udstillingen
Hanner: Ann Woodrow, UK
Tæver: Alicia Mohr-Hanna, USA
Hvalpe/unghunde: Birte Møller Hansen, DK

På www.ridgebackspecial.dk kan du læse mere om hele arrangementet, eller du
kan kontakte Helle Lauridsen på sekretaer@ridgebackklub.dk for yderligere info.

Opdrætsklasse
En opdrætsklasse består af minimum tre og maksimum fem eksemplarer af samme race og racevariant, uanset køn, opdrættet af samme opdrætter
(samme kennelnavn).
Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten
champion-, junior-, mellem-, åben-, brugshundeeller veteranklasse. Hvalpe samt hunde, der har fået
tildelt Disqualified eller Cannot Be Judged, kan ikke
deltage.

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød
T: 4581 1040/4097 5571
W: www.hazinas.dk
E: lena@hazinas.dk
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5. Dankort til klubben?
Ja, god ide

(Fortsat fra side 17)

10. World Congress 2016 - sted.
Stinne sender nye forslag rundt .
11. Styring af kontant kassebeholdning
Fungerer som hidtil, kassen vedligeholdes
og følger udstillingerne.
12. Regel for Klubchampionat (KLBCH),
indsættes på hjemmeside:
Tildeles den RR, der 4 gange under 4 forskellige dommere på RRK's certifikatudstillinger har opnået klubcertifikat.
Klubcertifikat tildeles den hund i championklassen, der bliver 1. vinder med Excellent. Såfremt 1. vinderen allerede er
KLBCH, går det titelgivende certifikat videre
til 2. vinderen, og så fremdeles.
13. Fundats for vandrepokal
Ny vandrepokal for årets hund skal skaffes
Søren udarbejder fundats
Invitationen til RR dagen skal indeholde
notits om uddeling af klubbens pokaler
Nye tiltag:
1. GF 2010.
Tid og sted, samt hvem der er på valg skal i
bladet
2. Dommerseminar 2010.
A&S udvalget laver oplæg om dommerkompendie. Der er ikke kræfter til at lave et
decideret dommerseminar i år. Vi tager det
op igen i 2010.
3. Opdrætterseminar 2010.
Interesse for et sådant seminar undersøges
via hjemmesiden
4. Indkomne:
1.Ansøgning til DKK om dispensation fra
stambogsføringsregler, indstilling.
Klubben har fået en ansøgning sendt fra
DKK vedr dispensation efter en utilsigtet
parring, både DKK og RRK afviser dispen
sation
2. 3 x parring med tæve uden stamtavle
Helle tager det op med Jens Glavind DKK
3. Royal Canin Show 2010 (deltagelse)
Helle har skrevet til arrangørerne, men
ikke fået svar
4. Bog om hundeopdræt (deltagelse).
Vi tager stilling efter nytår

3. Aktiviteter og opgaver, udvalg
Udstilling:
Igangværende:
1. Aspirant 29/11 St. Merløse fra Jeanette
Balkan - indstilling til DKK.
Ja forudsat at deltagerantallet ikke kommer
i vejen for dette.
2. Dommeruddannelse til RR Annete
Bystrup - indstilling til DKK om start.
Ja, er sket
3. WW 2010 - dommer Bo Skalin skal dømme tæver, dømte også tæver ved WW 2009,
bør ændres
Nada kontakter DKKs udstillingsudvalg.
Klubudstilling problem med ringpersonale
for to ringe, forkert dato booket af de personer der blev spurgt først.
Helle finder nye emner.
4. Pointsangivelse for hver udstilling
(hitlisten) for hver hund.
Mangler, Stinne opdaterer
5. Dommerønsker 2012 til DKK.
Vi lader det ligge i år, bl.a. fordi klubben
tidligere år har indsendt ønsker som ikke på
noget tidspunkt er blevet efterfulgt.
6. Rettelser dommerliste 2010.
Nada checker
7. Rettelser til stillingen (hitlisten).
Rettet
8. Dommerrekruttering, langtids.
Emner samles af bestyrelsen.
9. Hal til nytårsudstilling - Tilst.
Helle ordner.
Nye:
1. Indkomne:
1. Brev fra DKK's eksteriørdommerudvalg
vedr. nye kandidater.
Anbefaling af Anne Sophie Lauridsen og
Stinne Elgaard, som efter at gennemgået
DKK kursus for unge vedr. eksteriørdommer uddannelse, har bestået kurset. Flot
gået. Klubben har herefter spurgt begge
hvad deres egne planer er: Anne Sophie
ønsker ikke pt at gennemgå dommeruddannelsen, mens Stinne har indsendt

Kennel Izinja
Ane Marie V. Vilhelmsen
Strandvejen 63, 7451 Sunds
T: 9714 4072/4079 4072
W: www.izinja.dk
E: rr@izinja.dk

Side 22

ansøgning til RRK.
Stinne forlader herefter lokalet
Bestyrelsen besluttede at de fuldt ud
støtter kandidaturen. Stinne har generelt
en usædvanlig bred kynologisk erfaring
og en del erfaring med Ridgebacks. Dog
ønsker vi at Stinne får lidt mere ring erfaring og beder hende om at agere ringsekretær på klubbens udstillinger i 2010.
Søren tager kontakt til DKKs eksteriør
dommerudvalg.
Stinne kommer tilbage og godkender
forslaget.
Web og PR:
Igangværende:
1. Hjemmeside:
Udvalget arbejder videre på at udvikle siden
Korrektioner/justeringer - aktuelle: Adresser/kontaktoplysninger på alle best. medlemmer?
Ja - god ide alle bestyrelsesmedlemmer og
udvalg får @ridgebackklub.dk adresser
2. Kommissorium til Web- og PR-udvalg
Godkendt
Søren udarbejder opdaterede kommissorier
til de andre udvalg.
3. Folder "Hvad mener dommeren"
Søren og Dorte arbejder på det
Nye:
Champion galleriet
Alle nye danske CH's kommer på listen,
men kun hunde hvis ejere selv henvender
sig til Helle får billede og stamtavle link
Skal det være en RR?
Ny version på vej, der læses korrektur
Avl og sundhed:
1. Skema "Information om hvalpekuld" anvendelse?
Forsøges laves om til web skema
Aktivitet:
Der skal indkaldes til møde
4. Eventuelt
Æresmedlemmer: Stinne sørger for at de er
i medlemslisten.
5. Næste møde 19/2 2010

Negleklipning
Negleklipning kan være en prøvelse for selv den
mest tålmodige hundeejer. Her kan du lære
hvordan problemet kan afhjælpes.
Af Stinne Elgaard
Negle klipning
De fleste kender det… Hunden HADER at
få klippet negle!!! Når bare man finder
negleklipperen frem, så er hunden allerede forsvundet. Men det kan der heldigvis
gøres noget ved! Det er muligt ved hjælp af
klikkertræning faktisk at få hunden til at
forbinde negleklipning med noget positivt.
Det handler ganske simpelt om af desensibilisere hunden ved brug af klassisk betingning. Indrømmet… Det tager naturligvis noget tid at vende den kamp det har
været, til noget positivt – det kommer ikke
bare natten over. Men ærgrelserne, irritationen og den dårlige samvittighed over den
store kamp det ellers kan være at klippe
negle, kan rent faktisk vendes til noget
som kun tager ganske få minutter! Så det
er helt klart værd at investere lidt træning.
I træningsplanen har jeg taget udgangspunkt i en hund der reagerer allerede når

man bare finder klipperen frem. Har du en
hund som ikke reagerer helt så tidligt, kan
du bare hoppe de første punkter over.
Det er nødvendigt at have indlært klikkeren – eller et markeringsord. De som kender til klikkertræning ved, at klikkeren er et
rigtig godt redskab til at være meget nøjagtig i markereingen af hvornår hunden gør
det rigtige. Det er et super præcist indlæringsredskab, da Hunden hurtigere kan
forstå hvilken adfærd vi gerne vil have
mere af. Det kan dog i dette tilfælde være
lidt svært at have en klikker i hånden samtidig med en klipper + en pote ☺ Derfor
bruger jeg her et markeringsord (klikkerord), som er indlært på samme måde, og
som er kort og præcist. Jeg har valgt at
bruge YES!

Indlæring af klikker/markeringsord
Det er meget vigtigt at dette punkt er helt
på plads inden man starter træningen! Det
er ganske simpelt nødvendigt for at vi får
den positive indlæring som vi ønsker. Det
er ganske simpelt at indlære en klikker/et
ord og tager ikke lang tid.
Man tager en god bunke godbidder, og får
hundens opmærksomhed.
Sig ”YES!” og giv i samme sekund hunden
en godbid
Gentag utallige gange
For at teste om hunden har forstået at
”YES!” betyder at den får en godbid, kan
man vente et øjeblik indtil hunden lige
kigger væk. Sig ”YES!” og hvis hunden
reagerer med straks at vende hovedet og
forvente en godbid, så er vi klar til næste
skridt ☺
(Fortsættes på side 24)

Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Øllemosen, 4690 Haslev

T: 3255 6026/4056 4067
W: www.kinyemi.com
E: kinyemi@kinyemi.com
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Trinvis indlæring
1.)
Som sagt er udgangspunktet en hund der gemmer sig så snart den ser klipperen.
Tag derfor klipperen frem og lig den centralt i huset, så hunden vænner sig til at
den er der, og ikke længere reagerer så voldsomt ved synet af den.

2.)
Næste skridt er nu at få hunden til at røre klipperen med snuden. Tag klipperen i
håden og sig ”YES!” når hunden kigger på den – HUSK at bruge super lækre godbidder!Gentag dette utallige gange, indtil hunden virker til at slappe af med situationen. Sæt kravene langsomt op, indtil hunden rører klipperen med snuden. (hvis
du ikke kan få hunden til at rører klipperen, kan du prøve at holde en godbid på
klipperen, og på den måde opnå kontakt)

3.)
Nu skal vi have hunden til at sidde nær os. Jeg bruger et lille tæppe eller et håndklæde, dels fordi det så er meget tydeligt for hunden hvor den skal sidde, men
også for at den ikke glider på det glatte gulv. Når hunden sidder ved os, og gerne
selv tager kontakt med klipperen, kan vi begynde at træne at klipperen rører neglen. Der skal IKKE klippes! Klipperen skal bare roligt røre hundens negl mens den
sidder. Sig ”YES!” og giv en lækker godbid. Gentag utallige gange, indtil hunden er
helt okay med at klipperen rører dens negl.

4.)
Nu skal vi have hundens pote i hånden samtidig med at klipperen rører neglen.
Hvis hunden trækker poten til sig, slipper du ganske simpelt og venter til hunden
igen tilbyder adfærden eller synes det er okay at du tager poten op. Rør roligt en
negl med klipperen og sig ”YES!” + godbid når hunden accepterer at klipperen
rører neglen. Gør dette utallige gange indtil hunden ikke reagerer.

5.)
Nu ”skiller” vi en negl ud – det vil sige at vi tager fat om den negl vi vil ”klippe”.
Det kan være nødvendigt at forstærke for dette alene inden det kombineres med
at klipperen rører neglen. Tag fat om neglen, lad klipperen røre og sig ”YES!” + giv
godbid. Gentag utallige gange indtil hunden er helt okay med det.

Kennel Linnemann
Lykke Linnemann Linnet
Stenholt 25, 6092 Sdr. Stenderup
T: 7550 4549/5122 4549
W: www.kennel-linnemann.dk
E: mail@kennel-linnemann.dk
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6.)
Næste skridt er at tage en negl frem, lade klipperen kører roligt frem og tilbage
over neglen – UDEN at klippe. Sig ”YES!” + giv godbid når hunden sidder roligt.

7.)
Nu skal der klippes – men IKKE på neglen. Gentag punkt 6 men afslut med at
klippe ud i luften lige ved neglen. Sig ”YES!” i same sekund klipperen trykkes
sammen + giv derefter en godbid.

8.)
Nu er vi klar til at klippe en negl! Gentag punkt 6 og afslut med at klippe et lille
stykke af neglen. Sig ”YES!” lige efter du har trykket klipperen sammen og gid
derefter en godbid. ROS HUNDEN!

Husk at det skal være korte trænings sessioner. Tag evt. i starten kun en negl ad gangen og øg derefter til en hel pote, og lad så
hunden få en pause. Når hunden er rigtig
”hård” til at få klippet en negl med efterfølgende ”YES!” + godbid, så øges kriteriet til
at der klippes 2 negle inden ”YES!” + belønning osv. Hvis hunden igen begynder at
reagere lidt, går du ganske simpelt bare et
par skridt tilbage og starter der igen.
Det er normalt bedst at klippe lidt af neglene en gang om ugen. Hvis de får lov til at
vokse lange, vil nerven inde i neglen også
vokse sig længere, og det betyder at du

Kennel Mbwa Mzuri
Sanne & Jens Bækgaard
Langkærvej 20, 7330 Brande

ikke kan klippe nær så meget af.
Husk at tage det roligt! Lad din hund vise
dig, hvornår den er klar til næste trin, ved
at se hvordan den accepterer det. Det kan
også være en god ide at have en hjælper
som står med klikkeren og giver godbidder.
En yderst vigtig regel er at ”YES!”/Klik ALTID skal efterfølges af en godbid, ellers
aftager virkningen. Ligeledes er det vigtigt
at huske at holde belønningsfrekvensen høj
– således at hundens motivation og interesse holdes intakt.
God træning!

T: 9718 2930/2087 6250
W: www.mbwamzuri.dk
E: sjbaekgaard@privat.dk
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Til klubbens udstillere
Fra foråret 2010 vil det også for specialklubberne, være muligt at sende
startnummer til klubbens udstillinger via e-mail. Denne praksis blev for
første gang brugt af Dansk Kennel Klub i forbindelse med Herning
udstillingen i november.
Hold øje med klubbens hjemmeside, hvor vi vil annoncere starttidspunkt.
Derefter vil PM kun være at finde på klubbens hjemmeside, dvs. ingen
brevpost i forbindelse med udstillinger mere.

Udstillingsudvalget

Klubben byder velkommen til:
Barry Wayne Ackerman, Taastrup
Suzie Gabriely Hove, Brønshøj
Jens Lund Hansen, Fredericia
Maiken Møller Holm, Brøndby

DØDSFALD
Jesper Pedersen, som mange af jer kender
som eksteriørdommer, opdrætter og
udstiller er alt for tidligt afgået
ved døden, november 2009.
Jesper valgte alle ”sine” racer med stor
omhu og kærlighed — han var dommer
for flere racer i henholdsvis gruppe 2 og 6.
Ridgebacken så han som en smuk og
vidunderlig hunderace — han dømte sin
sidste Ridgeback udstilling i Tyskland.
Æret være hans minde

Kennel Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal
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T: 4828 0148/2274 0148
W: www.zindika.dk
E: caroline.L1@hotmail.com

Dommerønsker til RR-udstillinger

Udstillingskalender

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

DATO

STED

09..01.10 Tilst
30.01.10 Fredericia
25.04.09

St. Merløse
(Generalforsamling)

ARR.

DOMMER

RRK

Sandra Piscedda, IT

DKK (Int.) Erling Kjær Pedersen, DK

ANM.FRIST

UDST. LEDER

21.12.09

Helle Lauridsen

19.12.09

DKK

RRK

?

04.04.10

Nada Nikolic

02.05.10 Hillerød

DKK

Rodi Hübenthal, NO

27.03.10

DKK

25.06.10 Herning (WW2010)

DKK

Bo Skallin, S (han)

01.02.10

Martin Croeser, SA (tæve)

15.03.10

DKK

Ann Woodrow, UK (han)
26.06.10 Sunds

RRK

Alicia Mohr-Hanna, USA (tæve)

01.05.10

Helle Lauridsen

Birte Møller Hansen, DK
(hvalpe/unghunde)
15.08.10 Vejen

DKK

Ligita Zake, LV

10.07.10

DKK

28.08.10 St. Merløse

RRK

?

07.08.10

Nada Nikolic

19.09.10 Ballerup (KBHV)

DKK

Chie Ejima, JP

14.08.10

DKK

RRK

?

06.11.10 Herning

DKK

Erwin Deutscher, AT

02.10.10

DKK

07.11.10 Herning (DKV-10)

DKK

Jill Peak, GB

02.10.10

DKK

Oktober

St. Merløse

Nada Nikolic

ANMELDELSE OG BETALING
Der anmeldes og betales online via Dansk Kennel Klubs hjemmeside www.hundeweb.dk
Udstillingsgebyr for 2010:
1. hund (samme ejer): DKK 330,00
2. hund (samme ejer): DKK 285,00
3. og efterfølgende hunde (samme ejer): DKK 245,00
Hvalpeklasse:
DKK 225,00
Udenfor bedømmelse: DKK 115,00
Juniorhandling:
DKK 115,00
Læs mere på www.dansk-kennel-klub.dk/643
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