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KLUMMEN 
Af  Søren Holmgaard 

Som tidligere beskrevet i bladet, i bestyrelsesmødereferaterne og i 
beretningen for 2008, har klubbens bestyrelse i nogen tid arbejdet 
på et spændende projekt: En dansk bog om Rhodesian Ridgeback. 
 
Bogen kommer til at indgå i en serie af raceportrætter, som Dansk 
Kennel Klub udgiver i samarbejde med forlaget Atelier, og den er nu 
færdigskrevet og klar til udgivelse.  
 
Formålet med bogen er at give en introduktion til racen, der først og 
fremmest tilfredsstiller behovet hos potentielt nye Ridgeback-ejere, 
men som også gerne skulle indeholde relevant information for dem, 
der allerede er Ridgeback-mennesker. 
Vi har lagt vægt på at skabe et så ærligt billede af racen som muligt, 
uden at falde for fristelsen til at "oversælge" racen, hvilket kan være 
svært, når man selv har tabt sit hjerte til den. 
 
Bogen indeholder kort fortalt en gennemgang af Ridgebackens fasci-
nerende baggrund og historiske udvikling, dens fysiske karakteristi-
ka og mentale indhold og særpræg, det daglige liv med Ridgeback-
en, hvorledes man bedst integrerer hvalpen i det nye hjem og sociali-
serer den, daglige opgaver og mulige problemer, praktiske spørgs-
mål vedrørende alle former for aktiviteter, fodring etc., sundhed og 
racetypiske sygdomme, samt en præsentation af Rhodesian Ridge-
back Klubben og Dansk Kennel Klub. 
 
Da der er et begrænset antal sider til rådighed for et sådant racepor-
træt, er det ikke muligt at komme ind på enhver detalje om racen, 
men vi har forsøgt at komprimere stoffet på en sådan måde, at det 
væsentligste er med. 
 
Flere medlemmer af klubben har velvilligt bidraget med billeder til 
bogen – tak for det. 
Journalist Anne Egede har været behjælpelig med redigeringen – 
også tak for det. 
 
Vi håber at bogen vil være til glæde og gavn for læserne! 

RØNTGENFOTOGRAFERINGER 2009  

Kilde: Hundeweb 
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Igennem året er klubbens sædvanlige akti-
viteter videreført, med et tilskud af ekstra 
schweiss-aktiviter, hvilket er glædeligt, og 
en god og relevant aktivitet for vores hun-
de. En mere detailleret beskrivelse af aktivi-
terne ses under de enkelte udvalgsberet-
ninger i det følgende. 
  
Generalforsamlingen i april medførte æn-
dringer på formandsposten og suppleant-
posterne, og efterfølgende på kassererpo-
sten, da den tidligere kasserer ønskede at 
gå ud af bestyrelsen. Den nye bestyrelse er 
nu "kørt ind", og ser frem til at fortsætte det 
gode samarbejde i 2010. 
  
Ser vi på nogen af højdepunkterne i 2010, 
skal fremhæves Ridgeback-dagen, der sta-
dig – måske endda i lidt stigende grad – er 
en Ridgeback-festdag, der giver os meget 
mere end "bare" udstillingen, nemlig godt 
og hyggeligt samvær – lad os bevare/
udbygge det! 
Træningsaktiviteterne har været i frem-
gang, og vi er ved at være dækket ind med 
hele paletten – lydighed, Rally-O, spor/
schweiss, lure-coursing, agility, ringtræning. 
Klubben har herunder anskaffet agility-
udstyr, så der er sikkerhed for at kunne 
gennemføre denne aktivitet. Udviklingen er 
positiv – i 2010 ser aktivitetsniveauet ud til 
at blive endnu højere. 
Mentalbeskrivelser er naturligvis også i år 
gennemført, og med gode resultater, men 
man kunne ønske sig endnu bedre delta-
gelse til denne aktivitet – det kan være 
både interessant og lærerigt at se sin hund 
gennemgå dette forløb – idet man stadig-
væk skal huske, at det ikke er noget facit 
for, hvorledes hunden mentalt er indrettet. 
 
Magasinet "Vi med hund" kontaktede os 
med henblik på et raceportræt for Rhode-
sian Ridgeback, og det blev – takket være 
at Benny velvilligt stillede sig selv og Neo til 
rådighed – et rigtig godt raceportræt. 
"Ridgebacken", vores blad, er blevet dygtigt 
videreført i det nye design og med farver, 
og de positive tilbagemeldinger viser, at det 
er vejen frem. 
 
Et par nye dommere for vores race er på vej 
– Jessie Borregaard Madsen, som allerede 
er autoriseret for en del andre jagthundera-

cer, og Stinne Elgaard, som har gennemgå-
et DKK's ungdomskursus for eksteriørdom-
mere. 
 
Lidt malurt i bægeret er der desværre: Vi 
har i 2009 (igen) set et par eksempler på 
rigtig dårlig opførsel i udstillingsringen, der 
næsten kan ødelægge hele dagen for an-
dre udstillingsdeltagere. Lad os nu undgå 
det! 
At udstille skal være sjovt og rart for både 
hunde og mennesker, og det konkurrence-
mæssige må ikke tage så meget overhånd, 
at man helt glemmer alle sportslige princip-
per.  
 
En sag af principiel interesse skal omtales 
her: Klubben blev af DKK bedt om at indgi-
ve synspunkter i forbindelse med en ansøg-
ning til DKK om  dispensation fra DKK's 
stambogsføringsregler for en utilsigtet 
(planlagt til senere) parring, hvor hanhun-
den ved parringen var 16 mdr. gammel, og 
ingen af forældredyrene var HD/AD-
fotograferede. Klubben indgav synspunkter-
ne, at HD/AD status var ukendt ved parrin-
gen, at indavlskoefficienten for parringen 
var for høj (9,4 %) i forhold til DKK's etiske 
anbefalinger, og at parringen var i strid 
med DKK's og Rhodesian Ridgeback Klub-
bens etiske anbefalinger hhv. regler, og 
dermed også i strid med begges formålspa-
ragraffer. Klubben påpegede også, at en 
dispensation under disse omstændigheder 
kunne danne en uacceptabel præcedens. 
Da der i øvrigt ikke fandtes argumenter for 
at skulle dispensere (udover det af ansø-
gerne fremførte, at parringen var utilsigtet), 
blev klubbens samlede synspunkt til DKK, 
at man ikke kunne tilslutte sig en dispensa-
tion fra stambogsføringsreglerne. DKK's 
beslutning blev, at man ikke ville give di-
spensation. Sagen giver anledning til at 
påpege, hvor vigtigt det er at forberede en 
parring grundigt, herunder at man skal 
være sikker på, at de tiltænkte forældredyr 
opfylder alle krav inden man overhovedet 
planlægger parringen. For eksempel kan 
ingen efter BBC-udsendelsen "Pedigree 
Dogs Exposed" (også grundlag for en TV2-
udsendelse) være i tvivl om, hvad konse-
kvenserne af for kraftig indavl kan blive. 
 
Retter vi blikket fremad, bliver det kom-

mende års store begivenhed naturligvis 
World Dog Show i Herning i juni, samt den 
specialudstilling for Ridgebacks, som klub-
ben arrangerer i forbindelse hermed. Gå 
ikke glip af denne oplevelse! 
 
Bestyrelsen vil for året der er gået, rette en 
stor TAK til alle involverede i klubbens akti-
viteter – ingen nævnt, ingen glemt – uden 
jer ildsjæle ville det ikke være muligt! 
 
Årsregnskab 2009 
Årsregnskabet for 2009 viser et underskud, 
som skyldes lidt forskellige faktorer. For det 
første er omkostningen for Blad 4 i 2008 
med i dette års regnskab, da regningen 
først kom i 2009. Der er blevet indkøbt 
vandrepokaler til diverse arbejdshunde 
(rally-lydighed og schweiss), og det har væ-
ret en stor udskrivning, især da det har 
været svært at skaffe pokalsponsorater.  
På sjællandssiden er der godt gang i træ-
ningen, og derfor valgte bestyrelsen at støt-
te dette gode initiativ med noget udstyr. 
Årets RR-dag har heller ikke genereret det 
overskud den nok burde, og her kan om-
kostninger til dommer og leje af hal især 
findes til grund herfor. Endelig blev der kort 
inden årsafslutningen indkøbt nye jakker til 
boden. Alt i alt har det betydet et noget 
anderledes resultat end de foregående år – 
men dette bliver dog rettet op i løbet af 
2010, hvor de omtalte påvirkninger således 
ikke vil være til stede. 
Medlemsskaren bestod d. 31/12-2009 af 
194 danske medlemmer og 10 udenland-
ske medlemmer = i alt 204 medlemmer. 
Selvom kontingentindtægten i 2009 er lidt 
lavere end i 2008, er det positivt at se så 
mange opdrættere vælger at melde deres 
hvalpekøbere ind – desværre ser det så ud 
til at mange vælger medlemskabet fra, når 
de selv skal til at betale.  
Det ses af regnskabet for 2009, at der er 
lidt højere omkostninger på posten 
”Bestyrelsesmøder og Generalforsamling”, 
men dette skyldes, at der i 2009 har været 
indkaldt til ekstraordinært BM i forbindelse 
med et bestyrelsesmedlems urettidige af-
gang. Derudover måtte der afholdes tele-
fonmøde i forbindelse med en klage indgi-
vet på udstillingen d. 29/11-2009. Udover 
disse møder har omkostningerne således 

(Fortsættes på side 5) 
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været lavere end i 2008. 
Den likvide beholdning er meget lavere i 
2009 end den var i 2008, men dette skyl-
des det store tilgodehavende vi har i forhold 
til tilmeldingsgebyr for udstillingen i St. Mer-
løse d. 29/11-2009 samt afregning for OK 
kort. Desuden er der blevet oprettet en kon-
to for World Congress 2016, hvorpå der er 
henstillet 10.000 kr. 
  
Bladudvalget + Web og PR udvalget 
Pga. bestyrelsens arbejdsfordeling og af 
praktiske hensyn blev det efter GF 2009 
besluttet at nedlægge Blad og PR-udvalget, 
og i stedet etablerer et bladudvalg og et web 
og PR udvalg. 
  
Bladudvalget (redaktøren) arbejder som 
hidtil. Der ligger mange timer bag hvert ene-
ste blad – timer med opsøgende arbejde, 
redigering og tilpasning. Derfor sendes igen 
i år en stor tak til de medlemmer, der har 
taget sig tid til at skrive artikler fra ”det vir-
kelige liv”, og til de fotografer, der velvilligt 
har stillet deres online fotoalbums til rådig-
hed eller sendt billeder til redaktøren. An-
noncesalget er gået rimeligt, men der er 
stadig plads til flere. Vores håb om at finde 
en kommerciel bagside-annoncør er des-
værre ikke lykkes endnu. 
 
Det nye Web og PR udvalg startede med et 
planlægningsmøde, hvor strategien blev 
lagt, og efterfølgende er udvalget gået i 
gang med en større opdatering, redesign og 
revision af klubbens hjemmeside. Det er et 
stort arbejde, og der vil formodentlig gå lidt 
tid endnu før den er helt færdig. 
Indtil videre har alle siderne fået nye heade-
re, hvalpeafsnittet har fået moderniseret 
dokumenterne i ”Filer til download”, mange 
af teksterne er blevet revideret, og en tilpas-
ning af menuen er på vej. Hjemmesiden 
opdateres så hurtigt som overhovedet mu-
ligt – med andre ord, mener vi at være rigtig 
godt kørende. 
 
I blad 3 2009 startede vores fotokonkurren-
ce, bl.a. i håb om, at medlemmerne ville 
sende gode billeder af deres ridgebacks i 
dagligdagssituationer. Desværre har der 
ikke været den store interesse for projektet, 
faktisk har kun 2 medlemmer indtil videre 
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Det er som altid interessant at se den samlede oversigt over registreringer 

indsendt billeder. Konkurrencen fortsætter 
i indeværende år. 
 
Udstillingsudvalget 
På trods af DKK’s store udstillingsprogram i 
2009 blev der alligevel plads til 5 klubud-
stillinger, 3 i Jylland og 2 på Sjælland.   
Deltagerantallet har været flot med et sam-
let antal på alt 270 tilmeldinger, mod 295 i 
2008 samt 237 i 2007. Vi havde mange 
nye udstillere i baby- og hvalpeklasse, og vi 
håber at de har fået lyst til at fortsætte, så 
vi får mulighed for at se mere til dem i 
fremtiden. 
Af de 5 dommere vi havde inviteret, var 4 
af dem selv opdrættere af racen. Geogra-
fisk spændte de vidt, fra Sydafrika, til 
Frankrig, Tyskland og Norge. Det er altid 
spændende at høre hvordan opdrættere fra 
andre lande syntes om racen her på vores 
breddegrader. Man siger at opdrætterdom-
mere til tider har en bestemt type ridge-
back de går efter, eller en bestemt del af 
hunden de er meget fokuseret på, mere 
end vi ser hos andre dommere der dømmer 
vores race. Til gengæld har de dommere vi 
har inviteret taget opgaven meget seriøs, 
og givet alle deltagere god råd med på ve-
jen, samt lange kritikker. Noget vi desværre 
ikke er forvent med på DKK udstillinger. 
 
Nytårsudstilling i Tilst var årets første begi-

venhed. Den efterfølgende frokost hos 
Helle og Henrik Lauridsen var som sædvan-
ligt vellykket – tak for det. 
 
Ridgebackdagen lå i trygge hænder hos 
jyderne, som havde fundet et rigtig veleg-
net sted i Blåhøj til årets højdepunkt. Des-
værre var vejrguderne igen ikke på vores 
side. De store dejlige, grønne udendørsare-
aler druknede i regn. Heldigvis var vi lært af 
tidligere erfaring, og sørget for at der var  
en hal vi kunne trække os ind i.  Dejligt 
arrangement med flotte præmier, god mad 
fra Henrik og drengene og hyggelig stem-
ning.  Dagen sluttede som sædvanlig af 
med, at årets hunde blev fejret på behørig 
vis, og klubbens vandrepokaler blev uddelt.  
 
FDA-udstillingen i Stepping var igen en 
rigtig god oplevelse og igen var vi tilsmilet 
af rigtig godt vejr. Efterfølgende blev det 
besluttet at reservere Stepping til 2010.  
Det er pt. kun os, gravhundeklubben, spa-
nielklubben og støverklubben, der er aktive 
og trækker læsset i bestyrelsen. 
 
Avls– og Sundhedsudvalget 
2009 – højdespringer året 
I 2009 blev der registeret 88 hvalpe og 8 
importer, hvilket er det største antal regi-
streringer i Danmark siden 1995.  

(Fortsættes på side 12) 
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Kære klubmedlemmer 
Som de fleste vel har bemærket, valgte jeg 
sidste år at træde ud af bestyrelsen for 
Rhodesian Ridgeback Klubben. Jeg mente, 
at jeg, efter en årrække som meget aktivt 
medlem af bestyrelse og udstillingsudvalg, 
havde brug for en pause. 
 
Imidlertid er det blevet mig klart, at der 
fortsat er brug for min indsats i klubben, 
hvorfor jeg har besluttet igen at stille op til 
valget til bestyrelsen i forbindelse med 
Generalforsamlingen 25. april 2010.  
Beslutningen er taget, efter utallige opfor-
dringer til straks at genopstille fra en ræk-
ke af klubbens medlemmer. En del af disse 
har endvidere ønsket at udtrykke deres 
støtte til mit kandidatur ved at stå på ne-
denstående stillerliste. 
 
Jeg er indstillet på, igen at gå ind og yde en 
arbejdsindsats til gavn for alle medlemmer 
af klubben uden skelen til, hvad den enkel-
te foretrækker at beskæftige sig og sin 
Ridgeback med. 
 
Husk at bruge din stemme i forbindelse 
med valget og sæt dit kryds ud for Poul H. 
Jensen. Det giver dig indflydelse på, hvor-
dan din klub skal styres fremover. 
Mange RR-hilsener 
Poul H. Jensen 
  
Som medlem af Rhodesian Ridgeback 
Klubben ønsker jeg at støtte valget af Poul 
H. Jensen til bestyrelsen i forbindelse med 
Generalforsamlingen 25.april 2010: 
Susanne Bech-Hansen, Strøby, DK 
Jytte Bekker, Værløse, DK 
Sanne & Jens Bækgaard, Kennel ”Mbwa 
Mzuri”, Brande, DK 
Lena Carlsson, Kennel ”Hazinas”, Birkerød, 
DK 
Dorte Drøhse, Veggerby, DK 
Hanne Gammelgaard & Tommy Vester, 
Odder, DK 

(Fortsættes på side 30) 
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Helle Lauridsen Stinne Elgaard 
Ridgebacks fylder en meget stor del af mit 
hjerte, min sofa og min fritid. Mine hunde 
og jeg nyder at gå et godt spor i skoven, at 
køre land og rige rundt for komme til Lure 
Coursing (selv min gamle Yankee på 11½ 
tænder stadig på synet af plastik haren) , 
at øve lige den sidste drejning i en Rally 
øvelse og selvfølgeligt også det sociale og 
konkurrence mæssige på en udstilling.  Vi 
er eller har været aktive i de fleste af de 
discipliner som en RR kan deltage i. 
 
Da jeg skulle planlægge mit allerførste 
kuld, fik jeg det råd af en erfaren opdræt-
ter: ”husk at temperament  og sundhed er 
det aller vigtigste, ALLE Ridgebacks skal 
også kunne fungere i samfundet, ikke kun 
vinde i en udstillingsring” og det er den 
regel jeg forsøger at følge i både i egen avl 
og i bestyrelses arbejdet , jeg har i årene i 
bestyrelsen koncentreret mig om sundhed 
og temperament og har arbejdet for at 
skaffe information om dette.  For mig er 
information kun af værdi hvis den deles 
med så mange som muligt og det har jeg 
gjort via etablering og drift af klubbens 
hjemmeside gennem 10 år, artikler til bla-
det og samarbejde med de internationale 
RR klubber og DKK. 
 
Jeg er ikke elitær og mener at klubben skal 
arbejde for alle Ridgebacks, ikke bare ud-
stillingshundene – for mig er udstillinger 
en hyggelig sport, hvor reglerne om godt 
sportsmanship er langt vigtigere end om 
man vinder eller taber – ALLE skal kunne 
hygge sig til en udstilling. 
 
Den nuværende bestyrelse er bredt sam-
mensat af unge og gamle, af udstillere og 
hyggefolk og netop p.gr.a. denne forskellig-
hed er samarbejdet særdeles givtigt – vi  
både kan og vil lære af hinanden. 
 

Poul H. Jensen 
Jeg hedder Stinne Elgaard og har været en 
aktiv del af Rhodesian Ridgeback Klubben 
i næsten 7 år, hvor jeg har fungeret som 
hvalpetester og som medlem af aktivitets-
udvalget og udstillingsudvalget .  
 
Jeg har ligeledes i flere år været en del af 
bestyrelsen som suppleant, men da et 
bestyrelsesmedlem trådte ud i utide, måtte 
jeg træde til og fik posten som kasserer. 
 
Med kassererposten har jeg fået en del 
opgaver – ikke alene står jeg for klubbens 
regnskab, men jeg står også for at lægge 
udstillingsresultater ud på hjemmesiden, 
samt at holde regnskab med  points til 
stillingen i konkurrencen ”Årets Hund”. Da 
der blev oprettet et ”Web og PR udvalg”, 
blev jeg ligeledes en del af dette – og  i et 
godt team arbejder vi bl.a. med at udvikle 
og opdatere klubbens hjemmeside. 
 
Når det kommer til hunde, har jeg har et 
meget bredt interessefelt, men særligt avl, 
etik og sundhed er vigtige nøgleord for mig. 
Derudover har jeg også stor interesse for - 
og er  aktiv med -  udstilling, lydighed, 
schweiss og hvad man ellers kan foretage 
sig med sin hund. Det betyder, at jeg kan 
repræsentere en ret bred vifte af klubbens 
medlemmer. 
 
Privat  arbejder jeg også med regnskab, og 
bruger ellers næsten al min tid på mine 4 
Ridgebacks. Min samlever og jeg har ken-
nel Akizuri, hvor vi i 2009 havde vores 
første kuld. Desuden skal jeg nu påbegyn-
de uddannelsen som eksteriørdommer for 
Rhodesian Ridgeback – så man kan roligt 
sige,  at Ridgebacks  udgør en meget stor 
del af mit liv , og vil gøre dette også i frem-
tiden. 
Jeg opstiller til bestyrelsen dels på grund af 
min store interesse for racen, dels fordi jeg 
synes det er en god og spændende opgave 
at være med til at udvikle klubben alsidigt 
til gavn for såvel hundene som medlem-
merne. 
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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af 2 stemmetællere 
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning 
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godken-

delse og meddelelse om ansvarsfrihed (de charge) 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 
9. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisor-

suppleant 
10. Eventuelt 

FORSLAG 1  
Ændring af klubbens love 
FORSLAGSSTILLERE: Christian og Elisa-
beth Svendsen og Jo-Ann Nielsen 
 
Ændring i RRK’s love, hvor tilføjelsen er 
skrevet med kursiv 
 
Bestyrelsens sammensætning 
§ 7 Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal 
være bosiddende i Danmark og være med-
lemmer af DKK. 
 
Begrundelse: 
Da klubben har en del medlemmer (også 
ikke danskere) boende i udlandet, er dette 
for at sikre, at den danske klub forbliver 
dansk.  
 
 

FORSLAG 2 
Ændring af klubbens love 
FORSLAGSSTILLERE: Rhodesian Ridge-
back Klubbens bestyrelse 
 
Det foreslås, at lovenes §3 vedrørende 
klubbens formål ændres, fra nuværende 
formulering: 
 
"Klubbens formål. 
§ 3 Klubben har til formål i samarbejde 
med DKK og i overensstemmelse med 
DKK's formål og internationale forpligtel-
ser at arbejde for at fremme kendskabet til 
Rhodesian Ridgeback og gennem oplys-
ning om hensigtsmæssig avl at bidrage til 
at bevare og/eller forbedre racens kvalitet 
i forhold til standarden, sundhed, tempera-
ment, eksteriør og brugsegenskaber." 
til følgende nye formulering: 

"Klubbens formål. 
§ 3 Klubben har til formål i samarbejde 
med DKK og i overensstemmelse med 
DKK's formål og internationale forpligtel-
ser at arbejde for at fremme kendskabet til 
Rhodesian Ridgeback, samt gennem oplys-
ning og i handling at fremme hensigts-
mæssig avl og andre aktiviteter, der beva-
rer og/eller forbedrer racens kvalitet i for-
hold til racestandard, sundhed, tempera-
ment, eksteriør og brugsegenskaber." 
 
Motivering: 
Ændringen tilfører formålsparagraffen et 
par reelle justeringer, dels at det ikke kun 
er oplysning, men også handlinger, der 
skal fremme hensigtsmæssig avl, og der-
med de ønskede virkninger på racen, 
dels at der også er andre aktiviteter end 

(Fortsættes på side 10) 

FORSLAG TIL AFSTEMNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN  
I ST. MERLØSE DEN 25. APRIL 2010 

 

 

Søndag den 25. april kl. 13.00 

 
Merløse Fritidscenter, Holbækvej 34 
4370 St. Merløse 

Kandidater til klubbens bestyrelse: 
Helle Lauridsen og Stinne Elgaard, der begge er 
villige til genvalg.  
Poul H. Jensen der er villig til valg. 
 
Kandidaternes præsentation kan læses på  
modstående side. 

Vi gør opmærksom på, at starttidspunktet eventuelt flyttes til senere på dagen pga. udstillingen. 
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avlsarbejdet i sig selv, der kan medvirke til 
en gunstig udvikling af racens egenskaber. 
I begge tilfælde er det egentlig bare at 
beskrive, hvad vi allerede gør, og vil gøre - 
derfor ændringen. 
Derudover er der, som det ses, et par små 
sproglige ændringer. 
 

FORSLAG 3 
Ændring af klubbens  etiske regler 
FORSLAGSSTILLERE: Rhodesian Ridge-
back Klubbens Avls- & Sundhedsudvalg 
 
Det foreslås, at reglernes §6 ændres fra  
nuværende formulering: 
 
§ 6 Alle hvalpe skal undersøges for Der-
moid Sinus af opdrætter og/eller dyrlæge 
umiddelbart efter fødslen (inden for 2 
døgn) og mindst 1 gang yderligere af dyr-
læge før udleveringen ved 8-ugers alderen. 
Alle hvalpe skal have en Sinus attest trykt 
af DKK, underskrevet af dyrlægen. Sinus-
attesten skal udleveres til DKK tatovøren, 
som ikke må udlevere stambøger til de 
hvalpe, som Sinus er konstateret på.  
Stambøger på Sinus hvalpe sendes tilbage 
til DKK, som påfører et: ”Avlsforbud”. Hvis 
tatovering/chipning sker hos egen dyrlæ-
ge, skal denne indsende Sinus-attesten 
samt papirer på mærkning til DKK. Først 
derefter sendes stambøger til opdrætte-
ren. En kombination der en gang har givet 
Sinus må ikke gentages.  
 
til følgende formulering: 
§ 6 Alle hvalpe skal undersøges for Der-
moid Sinus af opdrætter og/eller dyrlæge 
umiddelbart efter fødslen og det anbefales 
at bruge klubbens erfarne DS check team 
før udleveringen ved 8-ugers alderen. Alle 
hvalpe skal have en Sinus-attest trykt af 
DKK, underskrevet af dyrlægen. Sinus-
attesten skal udleveres til DKK tatovøren, 
som ikke må udlevere stambøger til de 
hvalpe, som Sinus er konstateret på.  
Stambøger på Sinus hvalpe sendes tilbage 
til DKK, som påfører et: ”Avlsforbud”. Hvis 
tatovering/chipning sker hos egen dyrlæ-
ge, skal denne indsende Sinus-attesten 
samt papirer på mærkning til DKK. Først 
derefter sendes stambøger til opdrætte-
ren. En kombination der en gang har givet 
Sinus må ikke gentages. 

Motivering: 
Dermoid sinus er det mest alvorlige geneti-
ske problem hos Rhodesian Ridgebacks, 
men også et problem, der hvis det findes 
før hvalpen rejser fra opdrætteren, ikke 
behøver at forringe hundens livskvalitet 
eller ejerens glæde ved hunden. Desværre 
er det ikke alle dyrlæger, der er kvalificere-
de i at checke for det, og på grund af dette 
og på grund af diskussionen på sidste GF 
har Avls- & Sundhedsudvalget valgt at 
anbefale, at alle kuld undersøges mini-
mum en gang af klubbens erfarne sinus 
checkere. 
Den tidligere tidsfrist på 2 døgn er fjernet, 
da dette ikke altid er praktisk muligt. 
 
FORSLAG 4 
Ændring af klubbens etiske regler 
FORSLAGSSTILLER: Poul H. Jensen 
 
Nuværende ordlyd: 
§ 15 Matadoravl (d.v.s. det forhold, at en 
eksteriørmæssigt og/eller avlsmæssigt 
succesfuld hanhund anvendes til et for 
stort antal hvalpekuld) skal undgås. En 
hanhund må derfor ikke producere mere 
end ca. 40 hvalpe i Danmark. 
 
Ændres til: 
§ 15 Matadoravl (d.v.s. det forhold, at en 
eksteriørmæssigt og/eller avlsmæssigt 
succesfuld hanhund anvendes til et for 
stort antal hvalpekuld) skal undgås. En 
hanhund må derfor ikke producere mere 
end ca. 40 hvalpe i Danmark indenfor en 
løbende 5 års periode. Dog må der heref-
ter kun indgås i parringer, hvor inavlscoiffi-
cienten er lavere end 6,25 %. 
 
Begrundelse: 
I DKK’s ”Etiske anbefalinger for opdræt” 
står der under definitionen på Matadoravl: 
Antalsmæssig lille race (<100 reg./år): 
Hanhund A er ialt far til 50 hvalpe i en 
race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold 
til 25 % reglen er 24 hvalpe. 
De 50 hvalpe er fordelt på 12 kuld med 
indavlskoefficienter på henholdsvis: 7,93 - 
15,63 - 9,38 - 0,1 - 3,52 - 3,52 - 15,63 - 
1,95 - 2,73 - 0 - 2,73 
Hanhund A har derfor flere gange produce-
ret afkom med indavlskoefficient større 
end det anbefalede på max 6,25 %. Derfor 
vil hanhund A modtage et "grænsebrev" 
med kraftig henstilling om fremover kun at 

producere hvalpe med indavlskoefficienter 
under 6,25 %. 
Hanhund B er ialt far til 33 hvalpe i en 
race, hvor matadoravlsgrænsen i henhold 
til 25 % reglen er 7 hvalpe. 
De 33 hvalpe er fordelt på 9 kuld, der alle 
har indavlskoefficienter på 0 % (!) 
Hanhund B vil derfor IKKE modtage et 
"grænsebrev", da opdrætteren her nøje har 
udvalgt ikke beslægtede avlspartnere og 
derfor sikret racen mod indavl til trods for 
at 25 % grænsen er overskredet. 
Det er derfor ikke rimeligt, helt at udelukke 
enkelte mere hyppigt benyttede hanhunde 
fra arvemassen, blot fordi de er blevet far 
til et bestemt antal hvalpe. Hvis man ser 
på, hvor mange afkom, der er anvendt i 
den fortsatte avl, vil man se, at der er tale 
om et forsvindende lille antal. Der er altså 
på ingen måde tale om, at en enkelt han-
hund dominerer racen avlsmæssigt. Endvi-
dere er der i DKK’s oversigt over de enkel-
te hundes afkom ikke taget højde for hun-
de med avlsforbud, kryptorcisme, døde 
etc. Disse tæller antalsmæssige med som 
en del af avlsmassen. 
 
FORSLAG 5 
Oplysning om titler 
FORSLAGSSTILLER: Poul H. Jensen 
 
Generalforsamlingen pålægger Bestyrel-
sen, at drage omsorg for, at alle titler, så-
vel danske som udenlandske, som en 
hund har erhvervet, det være sig ved ud-
stilling, lydighed, spor, agility eller anden 
form for aktivitet, som afføder en officiel 
titel, bliver nævnt i alle sammenhæng in-
denfor klubregi, f. eks. i udstillingskatalo-
ger, på hvalpelisten, i Championgalleriet 
etc..  
Den enkelte ejer er selv ansvarlig for at 
oplyse om de opnåede titler i hvert enkelt 
tilfælde. 
Begrundelse: 
Klubbens medlemmer bruger megen tid og 
mange penge på at opnå anerkendelse for 
deres Ridgebacks i mange forskellige sam-
menhænge. DKK har besluttet, at man f. 
eks. i udstillingskataloger på DKK udstillin-
ger kun bringer Nationale Championtitler 
og FCI’s Internationale titler og at der kun 
bringes max. 8 titler. 
Det bør derfor være en æressag for RRK at 
støtte sine medlemmer, ved at bakke op 
om det store arbejde, hver især udfører 

(Fortsat fra side 9) 
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STEMMESEDDEL 
 til Rhodesian Ridgeback Klubbens bestyrelse 2010 

 

 

 

 Hvis du er ENKELTMEDLEM 
må du max. stemme på 2 personer.  

Sæt ”X” i de afmærkede felter. 
 

Hvis I er FAMILIEMEDLEMMER 
må I max. stemme på 2 x 2 personer. 

Sæt ”X” i de afmærkede felter. 
 

Helle Lauridsen   

Stinne Elgaard   

Poul H. Jensen   

Stemmesedlen lægges i vedlagte konvolut, som lægges i yderligere en konvolut, der SKAL påføres afsenders 
navn og adresse (vigtigt af hensyn til kontrol af medlemskab  -  ellers ugyldig).  
Det hele medbringes til Generalforsamlingen eller sendes til den ene af klubbens revisorer:  
Klaus Lambæk, Kastanievej 4, Harridslev, 8930 Randers NØ  
Frist for aflevering med post er den 17. april. 
 
§8  Valg til bestyrelsen (uddrag): 
Stk. 7  Stemmesedler udsendes i blad 1 til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2.  
 De udfyldte stemmesedler skal være klubbens revisor i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse  
 eller afleveres på generalforsamlingen inden dagsordenens pkt. 8.  
Stk. 8  Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med deres Ridgebacks og drage omsorg 
for at nævne samtlige titler som den enkel-
te Ridgeback måtte have opnået såvel i 
indland som i udland. 
De titler, der nævnes bør ikke være afhæn-
gige af, hvad DKK/FCI har besluttet i for-
bindelse med Internationale og Nationale 
udstillinger og heller ikke af at betale DKK 
kr. 85,- pr. titel for at få disse registreret, i 
de fleste tilfælde uden mulighed for at de 
nævnes i nogen som helst sammenhæng. 
Jeg tænker her på f. eks. LP-titler, FP, UHP, 
Rally-titler og div. Vinder-titler. 
 
FORSLAG 6 
Ændring af klubbens love 
FORSLAGSSTILLER: Steen Barløse 
 
Ændringsforslag til: § 8 Valg til bestyrelsen 
 
Nuværende ordlyd: 
§ 8 stk. 2 I ulige år vælges der 3 medlem-
mer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlem-
mer til bestyrelsen.  
 
Ændres til: 
§ 8 stk. 2 Der vælges en formand for 2 år. 

I ulige år vælges der 2 medlemmer til be-
styrelsen og i lige år 2 medlemmer til be-
styrelsen. 
 
Nuværende ordlyd: 
§ 8 Stk. 4 Ved indkaldelse af en suppleant 
indtræder denne i det afgående bestyrel-
sesmedlems valgturnus. 
 
Ændres til: 
§ 8 Stk. 4 Ved formandens afgang, konsti-
tueres næstformanden som formand, ind-
til næste ordinære generalforsamling. Ved 
indkaldelse af en suppleant indtræder 
denne i det afgående bestyrelsesmedlems 
valgturnus. 
  
Ændringsforslag til: § 9 Bestyrelsens arbej-
de.  
 
Nuværende ordlyd: 
§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, næstformand, kasserer og sekre-
tær og fastsætter selv sin forretningsor-
den. Omkonstituering kan finde sted.  
Posten som formand kan kun beklædes af 
samme person i 3 valgperioder i træk. 

 
Ændres til: 
§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig med 
næstformand, kasserer og sekretær og 
fastsætter selv sin forretningsorden. Om-
konstituering kan finde sted. 
 
Begrundelse: 
Jeg mener det er mest demokratisk og 
naturligt, at det er medlemmerne som 
direkte vælger formanden, da det er for-
manden som repræsentere medlemmerne 
og klubben udadtil. Det vil ikke være nød-
vendigt, at begrænse valgperioden til 3 
valgperioder, da det vil være medlemmer-
ne der vælger formanden. I dag er det 
sådan, at medlemmerne ikke engang ved, 
hvem der er kandidat til formandsposten. 
Ændringerne i § 8 Stk. 4 og § 9 er tilpas-
ninger i forbindelse med ændringen i § 8 
Stk. 2.   
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KENNEL FANIKIWA 
Vi er 3 hvalpe fra FANIKIWA’s A-kuld der stadig søger et godt hjem, 3 drenge. 

Vi er født d.9. januar 

Vi er søde, dejlige, velfungerende og mentaltestet. 

Vi har været hos dyrlæge, blevet vaccineret, chippet, sundshedschecket og undersøgt for Sinus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os på www.fanikiwa.dk eller ring til Rauno på 40 284748 

Dette skal også lægges sammen med, at 
antallet af registreringer i DKK var falden-
de, og den generelle økonomiske krise. Så 
det er ikke mærkeligt, at mange opdrættere 
havde problemer med at finde de rigtige, 
gode hjem til hvalpene. 
Indavlskoefficienten er lav – kun en enkelt 
import rammer lige DKK’s anbefalede max 
grænse, mens alt andet er langt under (se 
skemaet side 5).  
 
Af de 11 kuld født sidste år, er 7 af opdræt-
terne rejst til udlandet for at finde egnet 
avlsmateriale, og ikke på noget tidspunkt er 
den samme han blevet brugt 2 gange, hvil-
ket virkeligt viser noget om ambitionsni-
veauet og energien i den danske RR avl. 
Det er flot at opdrætterne arbejder så hårdt 
på at finde den helt rigtige han til deres 
tæve, og ikke bare følger ”hvad naboen 
gør”  
 

Aktivitetsudvalget 
2009 blev året, hvor klubben holdt sin før-
ste schweissprøve og sin første Rally-O 
prøve.   
26. april 2009 – den første officielle 
schweissprøve blev afholdt i St. Dyrehave 
ved Hillerød.  
Der var 7 ekvipager tilmeldt, 5 Rhodesian 
Ridgeback, 1 Weimaraner og 1 Labrador. 
Præstationerne blev belønnet med 5 x 1. 
præmie, 1 x 2. præmie og et 0. præmie. 
Prøveleder var Alexandra Claudius Nielsen. 
Dommeren skrev: ”Jeg vil her ønske Rhode-
sian Ridgeback Klubben til lykke med en 
velorganiseret og succesfuld præmiere på 
schweiss fronten. Alt klappede på prøven.” 
 
9. maj 2009 – den første af årets 2 
unghundementalbeskrivelser (UHM).  
Beskrivelsen blev afholdt på Toftholm Gods 
ved Mørkøv på Vestsjælland.  
10 Ridgebacks var tilmeldt, heraf gennem-
førte 8 og 2 blev desværre afbrudt  i aller-
sidste moment, ”skarp lyd”. 

  
10. maj 2009 – første officielle rallyprøve 
ved Gesten i Jylland. 
25 hunde deltog i rallykonkurrencen — for-
delt med 17 hunde i begynder klassen, 3 i 
øvede klassen og 5 i ekspert klassen. 
 
23. august 2009 – den anden af årets 2 
unghundementalbeskrivelser (UHM). 
Beskrivelsen blev afholdt hos Margit Sand 
ved Sunds i Jylland. 
10 hunde var tilmeldt, heraf 6 Ridgebacks 
– alle 6 gennemførte. 
Desværre var der ikke tilstrækkeligt med 
unge Rhodesian Ridgebacks, så holdet blev 
fyldt op med et par ældre, samt lidt andre 
racer – testholdet gjorde en rigtig god ind-
sats og de fremmødte hundeførere var med 
til at gøre dagen rigtig god og spændende 
for alle – også dem, der var oppe til prøve 
som de sidste.  
Kun 2 af de tilmeldte Ridgebacks tæller 
med i DKK’s statistik – resten var for gam-
le. 

(Fortsat fra side 5) 

http://www.fanikiwa.dk�
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En uimodståelig duft af kaffe når min næ-
se, selv om den er gemt langt nede i min 
sovepose.  
Det er koldt, i slutningen af marts måned i 
2003, og jeg ligger i mit telt. Udenfor er det 
stadigvæk mørkt, men jeg kan skimte det 
hyggelige skær fra et bål og høre stemmer, 
der taler om, hvor heldige vi er med vejret. 
Et krus kaffe bliver med et venligt ”god-
morgen” langet ind til mig. Det smager 
fantastisk (selv om jeg jo KUN drikker te 
med mælk til daglig J). 
Ved siden af mig er en firkantet hundeso-
vepose begyndt at røre på sig. Først en 
sort snude og så to dejlige øjne, der ser 
forventningsfuldt på mig. Embo og jeg er 
på skitur i Sverige med vores svenske 
sporvenner! Det er helt i top!  
 
I Sverige har vi gået spor sammen med 4 
svenskere og deres hunde. Vi har gået det 
der hedder Nordisk Spor (det vil I kunne 
læse om på et andet tidspunkt). De har 
omtalt deres årligt tilbagevendende skitur 
som noget helt fantastisk. Pludselig en dag 
inviterede de så Embo med på dette års 
tur, og så måtte jeg jo følge med!  
De havde ret. Det er så dejligt! Hvert år er 

det den samme tur, de tager 
på med deres hunde. Det er 
”Labber” og ”Børster” de har, 
Embo er den eneste Ridge-
back. 
 
De har haft mange morsomme 
bemærkninger om Embo i ti-
dens løb, han er eftertænk-
som, langsom, stædig osv. 
Men det er altid ham, der bliver 
den afgørende faktor i konkur-
rencerne. Vi kommer nemlig 
altid tilbage med alle sporgenstandene, 
selvom vi ikke har den hurtigste tid, men vi 
høster mange points. Vi har, som før skre-
vet, gået Nordisk Spor sammen med dem. 
Når de står og mangler points til at vinde 
holdkonkurrencen, så er det godt at ha’ 
Embo på holdet! Det har bragt os rundt 
omkring til dejlige steder i Sverige, som jeg 
ellers aldrig ville ha’ set. 
 
Nå, men tilbage til vores skitur. Hjemme i 
Danmark var jeg temmelig nervøs over, om 
Embo kunne klare kulden, og om hans 
poter kunne holde til den nogle steder 
frosne sne. Mit dårlige knæ var en mindre 

detalje. Der blev indkøbt 
dækken og ”sko” til ham. 
Soveposen blev købt på 
nettet i USA og hans bære-
tasker, hvori han selv bar 
al sin forplejning, kom fra 
Tyskland. 
 
Vi startede og sluttede i 
Mora. Der var sol fra en 
skyfri himmel, ingen vind 
og sådan var det, i alle de 
4 dage turen varede. Som 
sagt havde ”Drengene” 
gjort turen mange gange 
før, så der var en helt fast 

plan for, hvordan den skulle forløbe. Div. 
traktørsteder var adviseret om vores an-
komst til frokost, og der var helt faste pla-
ner for, hvad vi skulle ha’ at spise. Jeg 
lærte mange herlige svenske retter at ken-
de. Røget rensdyr blev en af mine livretter, 
men vi fik også ” Sur Strømning” — jeg ved 
endnu ikke rigtigt, om jeg kan lide det. 
Aftensmaden var der også sørget for, den 
var nemlig gjort klar, så man lige kunne 
tage den med og lave den over bål. Jo jo, 
de havde sandelig check på det :-) 
Imens vi fik frokost var der sørget for hun-
dene. De havde simpelthen indrettede 
steder til hunde de forskellige steder, hvor 
vi kom frem, da det er almindeligt, at ha’ 
sin hund med på skitur deroppe. Det hav-
de jeg jo slet ikke vist før, så noget nyt 
lærer man jo. Dejlig varmt og tørt halm og 
vand var der til dem. Når vi efter endt fro-
kost kom for at hente dem, kunne deres 
snorken næsten høres på afstand. Embo 
blev godt træt af at løbe så meget. Men 
han var altid veloplagt og glad, når vi star-
tede igen.  
 
Når vi gjorde holdt på et smukt sted for at 
få gang i vores termokander og få lidt 
varmt at drikke og en kiks, tog jeg tasker-
ne af Embo, og han fik sit varme dækken 

(Fortsættes på side 27) 

På tur i sneen 

Af Alexandra Claudius Nielsen 

Jeg faldt over et snebillede, og kom i  
tanke om en telttur, Embo og jeg har 
været på — en telttur ud over det  
sædvanlige 
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Referat fra bestyrelsesmøde  

på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, Odense 
Tilstede: Søren, Stinne, Erik, Helle (ref.), Dorte – Nada er syg  
 
Dagsorden 
  
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 30/10-2009 
 Godkendt 
   
2. Aktiviteter og opgaver – generelt 
  Igangværende: 
 1. Forberedelse GF 2010 
  (a) Regnskabet for 2009 
   Se kassererens beretning (Stinne sender til Søren). 
  (b) Indkomne forslag 
   De indkomne forslag blev gennemgået, se andet 
   steds i bladet 
  (c) Bestyrelseskandidater, præsentationer 
   Der er tre kandidater til bestyrelsen, hvoraf to genop 
   stiller  til bestyrelsen, og en kommer udefra. 
  (d) Bestyrelsens beretning (herunder udvalgenes) 
   Alle udvalgene afgiver delberetninger der sammen 
   skrives 
  (e) Stemmesedler (til udsendelse) 
   Er i bladet – HUSK at lægge kuverten i kuverten for at  
   brevstemme. 
  (f) Dirigent 
  (g) Praktiske detaljer  
   Rettidig kontingent indbetaling. Bestyrelsen er opmærk- 
   som på at der måske er lidt  
   uklarhed om afsnittet om betaling i lovene, hvorfor der  
   vil komme et forslag til ændring til næste GF. 
   Servering – en sandwich med øl+vand+kaffe+te 
 2. Blad 1 2010 
  (a)  Klummen 
   Søren skriver om ”Bogen” 
  (b) Materiale vedr. GF 2010 
   Se ovenfor 
  (c) Artikel HD/AD – korrektion 
  (d) DKK-artikel vedr. parring? 
   Er på nettet, skal ikke i bladet 
  (e) Tekst om WW 2010 til klubblade fra DKK 
   Var i sidste blad 
  (f) Indhold i øvrigt 
   Annonce for WD klubshow 
 3.  Regler for udgiftsdækning/rejseafregningstakster  
  ("Omkostningsinstruks") status, herunder befordringsgodt- 
  gørelse 2010 
  (a)  Stinne er i gang 
  (b)  Befordringsgodtgørelse er uændret 3 kr/km 
 4. "Bogen" – status 
  (a) Ligger hos forlaget og DKK til endelig korrektur 
 5. Ændring af hvalpelisteregler 
  (a) Tilretning af pkt.6 og ptk. 9 kommer på hjemmesiden 
 6. Boden 
  (a) Fysisk disponering – billeder ligges på webben, Dorte  
  finder fotograf, prøver medtages til GF til foto. Herefter med 
  tages kun vareprøver på udstillinger bortset fra RR dagen  
  og andre store udstillinger, hvor alt medtages. Nogle af  
  artiklerne anvendes som præmier. Evt. system af præmie 
  kuponer. 
   (b) Nye artikler 
 7.  WC 2016 

  (a) Vi arbejder videre på at finde et velegnet sted 
 8.  Fundats for vandrepokal 
  (a) Er klar til RR dagen 
 9.  Dommerseminar 2010  
  (a) Af ressource-årsager er det ikke realistisk i 2010, men  
   planlægges i 2011, dato skal findes nu. 
 10. Opdrætterseminar 2010 
  (a) Vi lægger forespørgsel om interesse ud på nettet 
 11. Ansøgn. til DKK om disp. fra stambogsføringsregler 
  (a) Klubben har, efter anmodning fra DKK, afgivet syn- 
   punkter til DKK vedrørende en ansøgning om dispensa- 
   tion fra DKKs stambogsføringsregler.   
   Klubben kunne ikke anbefale en dispensation, da HD/ 
   AD status var ukendt ved parringen, og indavlskoeffic- 
   enten var for høj (9,4% mod en anbefalet max. 6,25%)  
   iflg.  DKKs etiske anbefalinger. Parringen var derfor i  
   strid med DKKs stambogsføringsregler og etiske anbefa- 
   linger, og dermed også begge klubbers formåls paragraf- 
   fer. 
  12. 3 x parring med tæve uden stamtavle 
   (a)  Sagen lukket, DKK har ikke mulighed for at gøre noget  
  13. Royal Canin Show 2010 
   (a) Klubben har kontaktet RC for yderligere oplysninger,  
   men ikke fået svar. Sagen henlægges 
  14. Bog om hundeopdræt 
   (a) Klubben har ingen interesse i det, så vi deltager ikke 
 15. Dankort til klubben  
   (a) Er bestilt burde komme snart 
 16. Æresmedlemmer i medlemslisten? 
   (a) Listen er opdateret så alle er med. 
 17. Aktivitetsliste, gennemgang – opdatering 
   (a) Gennemgået og opdateret 
 18. Udstillings- og aktivitetskalender 2010-2011-2012  
   (a) Udstillingsdatoer fastsættes og dommere bestilles for  
   hele perioden, skal være færdig medio april. 
 Nye: 
 1. Indkomne 
  (a) Forsikringer 2010 
   Klubben tegner forsikringer under DKK, for arbejdsska- 
   de, erhvervsansvar og bestyrelsesansvar 
  (b) Betænkning fra justitsministeriets hundeudvalg 
   Taget til efterretning 
  (c)  Fotokonkurrence, herunder præmier 

 Klub-præmiecheck til 1., 2., 3. vinder 
  (d) Sponsorer, hjemmeside? 
   Annonce i blad og på hjemmeside skal forsøges solgt,  
   Web og PR udvalget går videre og tilbyder evt. sponsorer 
   pakkeløsning. 
  (e) Formandsmøde DKK 6/3 
   Søren deltager 
  (f) Forslag til DKKs avls og sundhedsudvalg om minimum  
   alder ved avl 
     
3. Aktiviteter og opgaver – udvalg 
    Udstillingsudvalget 
    Igangværende: 

1. Udstilling i forbindelse med GF 24/4-10 
På skinner 

 2. Dommeruddannelse til RR - indstilling til DKK om start 
  Klubben har fået ansøgning om at gå aspirant fra Jessie 

Borregaard Madsen og indstiller hende til DKK 
(Fortsættes på side 17) 

21. februar 2009 på Scandic i Odense  



Hvalpeliste pr. 12.03.2010 
09.01.2010 

3 hanner 
 

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 
 
HD: A 
AA: 0 

Zumelis Fanikiwa 
 
HD: A 
AA: 0 

Parrede tæver  Opdrætter Fars navn Mors navn 

Uge 8 

 

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

NOCH DKCH NORDV08 FINV08  
Kangelani’s Gentle Thanzi By Clay 
 
HD: A  
AA: 0 

Ikunga Akua Najah Nnenia 
 
HD: A 
AA: 0 

Uge 8 

 

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 
 
HD: B  
AA: 0 

Hazinas 4th Tafika 
 
HD: A 
AA: 0 

Marts 2010 Kennel M’gongo 
Klaus Lambæk 
Kastanievej 4, 8930 Randers NØ 
Tlf.: 5663 6345/4020 4325 
E-mail: mgongo@mgongo.dk 
Web: www.mgongo.dk 

Ikunga Akua Neo 
 
HD: B 
AA: 0 

DKCH M’gongo Surú Basobi 
 
HD: A 
AA: 0 

Planlagt parring Opdrætter Fars navn Mors navn 

 Marts 2010 

 

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 
 
HD: A  
AA: 0 

DEVDHCH UHP Rally-B  
Kuzonga’s Cirkeline 
 
HD: B 
AA: 0 

Marts 2010 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 
 
HD: A  
AA: 0 

Lewanika Dumisani 
 
HD: A  
AA: 0 

 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. 

Hvalpeanviser:  Margit Sand Nielsen, tlf. 9714 5428 eller e-mail  hvalpeanvisning@ridgebackklub.dk 
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     3.  WW 2010 
  (a) Dommerændring i.f.t. planlagte 
   Dommeren for han og tæve er byttet rundt, men den 
   samme dommer som dømte tæver sidste år skal døm- 
   me hanner i år 

(b) Klubudstilling – ringpersonale, andet personale 
 Endnu en ringsekretær har meldt fra i dag, dvs at 4  
 sekretærer og 3 stewarder har meldt fra af diverse års- 
 ger, 2 nye sekretærer og en stewart er fundet, der 

mangler endnu 1 sekretær og 2 stewarder. 
(c) Klubstande – tilbud fra DKK/messecenteret 
 Klubben er blevet tilbudt en klubstand i Messecentret til  
 hhv 7 og 8.000 excl moms. Det må vi sige nej til da vi  
 ikke har hverken økonomiske eller menneskelige res- 
 sourcer. 
(d) Logistik 

   Overnatning booket til de udenlandske dommere. 
   Transport ved at blive organiseret. Fuld bod med perso- 
   Nale. Præmieprøver er på vej.  
   Hal og udendørsarealer lejet 

(e) Info om bedømmelsesforløbet på WW 2010 fra DKK -  
 "modsat-dag-udstillinger"   

   Udstillerne bekræftiger at de har læst reglerne for DKKs 
   udstillinger når de tilmelder DKK udstillingerne, har  
   ingen relevans for RRK udstillinger. 
  4. Pointsangivelse for hver udstilling (hitlisten) 
  Er på plads 
 5. Dommerønsker 2012 til DKK 
  Vi har sendt ind hvert år uden at det har kunnet ses på 
   dommervalget, fravælges i år. 
  6. Rettelser dommerliste 2010 
  Rettelser foretaget 
  7. Dommerrekruttering, langtids 
  Færdig medio april 
     Nye: 

Indkomne: 
 1. Brev fra DKK's eksteriørdommerudvalg vedr. Eksteriørdom- 
  merkandidat 
  Aftalen med DKKs eksteriørdommer udvalg er ændret til, at  
  Stinne Elgaard går ringsekretær minimum fire gange i 2010  
  og 2011. Indstilling sendes til Eksteriørdommerudvalget  
  med øjeblikkeligt varsel. 
 2. Udstill. 22/8 Mosede Fort, samarbejdende spec.klubber 
  Vi takker nej – for tæt på RR dagen 
 3. Stillingen til "Årets hunde" (præmielister, kritikker) 
  Alle originale præmielister sendes efter endt indtastning til  
  Stinne 
 4. FDA-udstilling – klubcertifikat? 
  FDA udstillingen udløser ikke klubcertifikat, ej heller frem- 
  over. Dog er der ved en fejlfortolkning blevet udleveret klub- 
  certifikater ved sidste års FDA udstilling, disse gælder selv- 
  følgelig. 
     

 Web- og PR-udvalget: 
  Igangværende: 
 1.  Hjemmeside – revidering, status 
  Hjemmesiden er under løbende revision 

Alle skemaer til udfyldelse under hvalpeliste er blevet gjort 
interaktive og kan udfyldes online 

 2. Kommissorier, revidering/udarbejdelse  
  (a) Web- og PR-udvalg  
  (b) Udstillingsudvalg – OK  
  (c) Avls- og sundhedsudvalg 
  (d) Aktivitetsudvalg 
  (e) Bladudvalg 
  Under udarbejdelse 

3. Folder "Hvad mener dommeren" 
  Under udarbejdelse 

4. "Skal det være en RR" – ny version 
  Rettes til, men ellers færdig 

   Nye: 
 1.  Hjemmeside/hvalpeanvisning – filer til download 
  Se under Web udvalg – skemaer er blevet gjort interaktive 
  Web-statistik? 
  Klubben har mange besøgende på hjemmesiden 

2. www.ridgebackspecial.dk? 
  Udgår 
         
    Avls- og sundhedsudvalget: 
 Igangværende: 

1. Skema "Information om hvalpekuld" – webversion 
  Skemaerne bliver ikke afleveret af alle, de SKAL afleveres, 

Helle & Nada checker, hvem der ikke har gjort det, og der 
rettes henvendelse til de opdrættere, som ikke har afleve-
ret. Hvis listen ikke indsendes kan man ikke komme på 
hvalpelisten næste gang. 

 Nye: 
 1.  Bedøvelse af RR - information? 
  Nada – kontakter KU LIFE eller anden dyrlæge med anæ-

stesi speciale og hører om der er specielle hensyntagen. 
  
 Aktivitetsudvalget: 
  Igangværende: 

1. Planlagte træningsaktiviteter 
  Schweisstræning i både Jylland og på Sjælland går forry-

gende, og Lydighed på Sjælland går også godt med rigtigt 
mange deltagere. Nu kører både hvalpehold og alm. lydig-
hed.  

  Planlagte schweissprøver både i Jylland og på Sjælland. 
2. UHM 

  Planlægges i Jylland til maj og på Sjælland til efteråret 
  
4. Eventuelt 
 Bestyrelsen installerer Skype (fra skype.dk), så det er lettere og 
 hurtigere at kommunikere, og gratis at telefonere 
  
5. Næste møde 
 Lørdag den 1. maj i Odense 

(Fortsat fra side 14) 

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

 

http://www.ridgebackspecial.dk�


 
 
 
 Kennel Akizuri 
 Stinne Elgaard 
 Røde Mølle Banke 2, 8700 Horsens 
  

 
 
 
 T:  8655 4242/2844 4110 
 W: www.akizuri.dk 
 E: akizuri@gmail.com 

Af  Jo-Ann Nielsen 

Sådan kan man få sine hvalpekøbere til  
at røntgenfotografere deres hunde 

Vigtigt for racens sundhed 

I blad nummer 4 fra 2009 var der en artikel 
om hvor mange, eller rettere hvor få, hunde 
de forskellige danske kenneler har fået 
røntgenfotograferet gennem tiderne. Jeg 
ser mig selv som en seriøs opdrætter og 
gør ganske meget ud af at få mine hvalpe-
købere til at røntgenfotografere deres hval-
pe, det hvad enten hvalpene er såkaldte 
”korrekte” hvalpe, eller måske nogle af 
dem som er udstyret med en lille udseen-
demæssig fejl. Jeg kunne ud af artiklen 
læse at jeg, Kennel Kuzonga’s, kun skulle 
have 38 % af mine hvalpe fra de første 5 
kuld røntgenfotograferet. Det overraskede 
mig meget at læse, for selvom jeg ikke kun-
ne det præcise tal ”i hovedet” så var jeg 
dog klar over jeg havde et sted over 50 % 
af mine hvalpe røntgenfotograferet. Endda 
omkring 75 % af mine tre første kuld. Efter 
noget tid gik det op for mig at man i artiklen 

nok kun havde talt hunde røntgenfotografe-
ret i Danmark med, dette dog uden at det 
fremgik af artiklen. Jeg gav mig til at tælle 
op og regne ud hvor mange jeg egentlig 
havde fået røntgen. Resultatet var at ken-
nel Kuzonga’s ikke har sølle 38 % røntgen-
fotograferede, men derimod 62 %! Altså 
knap det dobbelt af hvad der står i artiklen. 
Jeg gjorde derfor klubben opmærksom på 
den ganske grove fejl i artiklen, og blev så 
opfordret til at skrive hvordan jeg får så 
mange hunde røntgenfotograferet. Jeg er 
klart den danske kennel med flest hunde 
røntgen. Ja og jeg vil da gerne dele med 
andre hvordan jeg har fået så mange rønt-
genfotograferet. 

Når jeg laver hvalpe på en tæve betyder det 
MEGET for mig at følge tævens afkom. 
Hvordan vokser hundene sig til? Mange 
tænker det nok er udseendemæssigt hvor-

dan hvalpene vokser sig til. Ja 
og det er da også vigtigt for 
mig, men langt fra så vigtigt 
som hvordan hvalpene sund-
hedsmæssigt, mentalt og 
brugsmæssigt udvikler sig. 
Når man gerne vil lave aktive 
hunde mener jeg også det er 
vigtigt at hundene så er sun-
de, raske og robuste hunde, 
derunder også at det er HD 
og AD frie hunde. Da jeg i sin 
tid lavede mig første kuld 
tænkte jeg så på hvordan jeg 
nu fik så mange som muligt 
til at røntgenfotografere deres 
hunde. Mit første kuld bestod 
af 9 korrekte hvalpe. Jeg er 

meget stolt over at 7 af disse 9 hvalpe fak-
tisk blev røntgenfotograferet. Blot to hanner 
er ikke røntgenfotograferet. Disse to han-
ner bor i lande hvor det ikke er normalt at 
røntgenfotografere, hvis man ikke har pla-
ner om avl.  

Hvad er det så jeg gør, som gør at så man-
ge af mine hvalpekøbere faktisk får deres 
hvalpe røntgen? Jo, det er simpelt. Jeg giver 
en ”HD/AD garanti”. Jeg kan som sådan 
aldrig garantere at en hvalp vil vokse op 
som en HD/AD fri hund. Men jeg kan gøre 
alt hvad der er mig muligt for at forsøge at 
gøre det. Ja og skulle det så smutte, og der 
kommer en hvalp som ikke er fri (er sket 
med 1 hund ud af 5 kuld) så kan jeg tilbyde 
det samme som man vil gøre med en hvil-
ken som helst brugsgenstand der ikke lever 
op til hvad den skulle, nemlig at indløse 
den garanti som er på genstanden. Når jeg 
sælger hvalpe er det med en HD/AD garan-
ti, som helt præcis lyder at skulle hunden 
have over HD status B og AD status 1, så 
kan køberne få en ganske anseelig del af 
købssummen tilbage. Jeg snakker ikke om 
500 eller 1000 kroner som nogle tilbyder 
folk når de har røntgenfotograferet deres 
hunde. Jeg tror ganske simpelthen dette 
beløb er for lille til nogen gider at ”ulejlige” 
sige med at få deres hund røntgenfotogra-
feret. Jeg tror vi lever i et samfund hvor alle 
som køber noget til en større sum, er inte-
resseret i at udnytte garantien på deres 
”ting”. F.eks. hvis man har købt en bil med 
en bestemt garanti på, som dog kun kan 
dække hvis man overholder service, ja så 
overholder vi service for at kunne udnytte 

(Fortsættes på side 27) 
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Af  Helle Lauridsen 

Knap så galt som den britiske Premierminister Disraeli  
udbrød, er det ikke gået …. 

Løgn, forbandet løgn og statistik...... 

– men rigtigt er det, at det ikke altid er lige 
nemt at holde styr på tallene, især når de 
modtages i mindre portioner og skal hånd 
indtastes bagefter, så tallene der er blevet 
givet først i ”Er vores racer OK” i blad 3 og 
siden i blad 4’s opråb til de opdrættere, der 
endnu ikke havde ret mange hunde HD 
fotograferet, er desværre behæftet med 
fejl, da nogle af de opdrættere, der allerede 
lå i toppen mht. til antal fotograferede, nu 
har endnu flottere tal. 

Heldigvis har jeg fået hjælp fra Ulla Hansen 
i DKK, som lavede et fuldt udtræk fra DKK’s 
database af samtlige HD/AD  fotograferin-
ger fra 1/1 1999 til 31/12 2009.  

 

I den periode er i alt født/importeret 758 
hvalpe, 29% af disse er HD fotograferede. 

 219 er blevet HD fotograferet 
203 (93%) af dem er status HD fri (A, B 
eller B1) 11 (5%) er mild HD (B2, C, C1) 
og kun 5 (2%) har svær HD (E, E1, D, 
D1,D2) . 

 213 er blevet AD fotograferet 
heraf har de 184 AD status 0 (86%), 23 
har status 1 (11%) og 6 (3%) har AD 
status 2. 

 38 hunde er blevet checket for OCD, 2 
(5%) af dem har fået det påvist. 

Vi har brug for hjælp 

Selvom flere kenneler ligger særdeles fint 
mht. til antal fotograferede hvalpe er 29% 
desværre ikke en ret høj procentdel af den 
samlede bestand, og hvad værre er, selvom 
antallet af fotograferede hunde er stigende, 
følger det IKKE trit med antallet af fødte 
hvalpe, så faktisk færre hvalpe af en årgang 
bliver fotograferet i dag end for 10 år siden. 
Der er ingen diskussion om at nogen op-
drættere gør et kæmpe arbejde for at få 
deres afkom fotograferet, og det ville være 
dejligt, om I kunne dele jeres erfaringer? Og 
også den enkelte hundeejers erfaring med 
hvorfor/hvorfor ikke HD fotografering er 
vigtig – så skriv ind, hvorfor er netop DIN 
hund er blevet/ikke er blevet fotograferet? 

Læs Jo-Anns artikel på modstående side 

*  statistikken indbefatter IKKE eksporterede hvalpe, hvilket giver et skævt 
indtryk ved kenneler med mange eksporter, da antallet af fødte hvalpe ikke 
ændres mens eksport hundenes resultater ikke kan findes på Hundeweb. 

+  har kuld født i efter 1/5 2008 som allerede er påbegyndt fotografering i 
perioden 1999-2009 
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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 mini-
mum 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. 

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

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 

Lørdag den 26. juni 2010 
Sunds Hallerne 

Idrætsvej 2, 7451 Sunds 

Læs mere på www.ridgebackklub.dk   
 
Du kan også kontakte Helle Lauridsen 
på sekretaer@ridgebackklub.dk for 
yderligere info. 

Sidste anmeldelsesfrist er 1. maj 2010 

1. hund DKK 720,00 / € 95,00 
2. hund (samme ejer)  DKK 680,00 / € 90,00 
3. hund (samme ejer)  DKK 640,00 / € 85,00 
Hvalpeklasse  DKK 415,00  
 
Anmeldelsesprisen er fastsat af DKK 

Læs dommernes egne  
præsentationer på  
modstående side 
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Jeg sidder her en kold lørdag midt i februar 
og ser på tre veltilfredse RR’s, der liggende 
på hver sin sækkepude, smådrømmer om 
en skøn eftermiddag på engene ved Ran-
ders fjord, hvor deres jagtinstinktet endnu 
engang blev pirret. Hundene er ikke i det 
trim de plejer at være i, men det har efter-
hånden også været en rigtig lang vinterpe-
riode hvor udfoldelsesmuligheder har væ-
ret begrænset til kedelige gåture rundt i 
byen efter mørkets frembrud, kun krydret 
med gode lange ture i weekenden, når 
vejret har tilladt det. 
Spekulerer løst på om de egentligt er klas-
sificeret korrekt under FCI, da mine hunde 
både udviser anlæg der tilhører 
”sighthounds” og ”scenthounds”. I dag 
fulgte de først fod fra råvildt og duft fra 
fasan og sluttede af med at løbe efter en 
hare, der pludselig kom til syne bag et 
levende hegn. Sidstnævnte kunne have 
afstedkommet en ubehagelig afslutning, 
da de bl.a. nåede at krydse en offentlig vej, 
før vi fik afbrudt dem i deres forehavende. 
FCI klassifikationen er de tre snorketræer 
vel i bund og grund også fuldstændig lige-
glade med. De er stolte efterkommere af 
de ridgede jagthunde, van Royen fremavle-
de efter han krydsede sine egne jagthunde 
med Rev. Helms to tæver i 1879 og fort-
satte med at fremavle under hele hans 
jagtæra og frem til hans død i 1915.  
 
Deres genpool indeholder stadig egenska-
ber fra de forskellige hunderacer van 
Royen benyttede, da han fremavlede ’the 
Lion dog’ nemlig Khoikhoi, Greyhound, 
Pointer, Bulldog, Irish terrier, Airedale terri-
er, Deerhound og Collie. Jeg så vel lidt 
Khoikhoi, Greyhound, Pointer og Deer-
hound derude på engene i dag, men mest 
af alt så jeg tre RR’s, der instinktivt reage-
rede på en hændelse og fik noget dybt 
nedgroet aktiveret, nemlig deres jagtin-
stinkt. 
Nu hører det ikke til god kotyme at lade 
sine hunde jage alt, hvad der rører sig i det 
åbne landskab, det er så absolut en uskik 

og det skal undgås. 
Ridgebacken vil som 
udgangspunkt nedlægge 
mindre vildt, hvis den får 
muligheden for det (og 
med mindre vildt menes 
også råvildt!) og stande 
det større. Det ligger i 
dens gener og det er en 
del af vor race!  
Derfor er det vigtigt at 
kende sin hund og vide, 
hvornår man skal være 
agtpågivende i naturen. 
Helt essentielt er det vigtigt at være klar 
over om man kan kalde sin hund ind, når 
instinktet bliver pirret og bægeret flyder 
over. 
 
Det gælder vel mere eller mindre for alle 
hunderacer, at de trives bedst og hviler 
mest i sig selv når de benyttes, aktiveres 
eller beskæftiges med det de er fremavlet 
til. Vores race har vist sig utrolig alsidig 
med hensyn de aktiviteter, den gerne del-
tager i; det være sig i jagt, schweissarbej-
de, forskellige former for lydighedstræning, 
rally-o, brugshundearbejde, agility, hyrde-
hundearbejde, hundevæddeløb og lure-
coursing og meget andet. 
Jeg har ikke selv prøvet alle ovennævnte 
discipliner, men vil gerne fortælle lidt om 
mine erfaringer med et par ”lovlige” erstat-
ninger for haren……. 

Både lurecoursing og væddeløbsbanen har 

været fantastiske substitutter for jagten i 
det fri for mine hunde.  
Da vi i 1998 besluttede os for, at vores 
første hund skulle være en RR, tilbragte 
jeg mange aftener og nætter på det den-
gang ”unge” Internet med at søge efter 
oplysninger om Rhodesian Ridgeback’s. 
Her blev jeg også opmærksom på, at RR- 
ejere både inden- og udenlands dyrkede 
forskellige former for ”løb” med deres hun-
de. 
 
Jeg så coursing for den første gang i forbin-
delse med RR dagen i Tølløse i 2001 og 
blev efterfølgende introduceret til 
”ovalbaneløb”’ på Kallerup væddeløbsba-
ne (KVF) ved Hedehusene. 
 
Lurecoursing var dengang ikke organiseret 
i klubregi på samme måde som det er i 
dag, hvorfor jeg og min første RR begyndte 
vores ”løbskariere” på KVF. I et skønt miljø 
blandt væddeløbs interesserede hundeeje-
re, begyndte vi at træne regelmæssigt på 
Kallerupbanen sammen med Greyhounds, 
Whippets, Basenjii’s, Afganske mynder 
samt i ny og næ en Brozoi og en Saluki. 
Både hund og ejer kom i topform derude, 
hunden af at løbe, og jeg af at skulle bruge 
uanede kræfter på at holde min hund bå-
de før og efter den havde løbet. Det skal 
lige nævnes, at vi aldrig løb med/mod 
andre racer! 

(Fortsættes på side 22) 

Når Ridgebacken løber  

Af Klaus Lambæk 

Når vi lader vores hunde løbe lurecoursing, er det en 
”lovlig” erstatninger for jagt på haren. 

Både lurecoursing og 
væddeløbsbanen har 

været fantastiske 
substitutter for jagten i  
det fri for mine hunde 



 
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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Ovalbaneløb efter en motorhare er ikke alle 
hundes kop te. Man skal ikke forvente at 
hunden stryger efter motorharen første 
gange den kommer forbi, på den anden 
side er her det føromtalte instinkt viser sig. 
Nogle hunde optager jagten på ”byttet” 
første gang de præsenteres for det, andre 
skal have lidt ”starthjælp” før de tændes, 
og endelig er der hunde, der aldrig tænder 
på det. Det må på en eller anden måde 
tillægges den enkelte hunds gener, hvor 
stærkt instinktet er. Fakta er, at jeg har set 
flere hanner end tæver melde pas. Jeg har 
også set stor forskel indenfor kuldsøsken-
de, hvor det til trods for at forældredyrene 
har et højt ”løbsinstinkt” viser sig at afkom-
met kan placeres i alle de tre ovennævnte 
kategorier. 
Men vil hunden først løbe er det en skøn 
oplevelse for både hund og ejer. Hundene 
kan blive så tændte på det der skal foregå, 
at de ikke ænser andet. De kan bryde ud af 
hundebure, forcere hegn, bide deres liner 
over, trække halsbånd eller seler itu, bare 
for at kommer ”derud” og fange haren. 
Andre ubehageligheder som regnvejr eller 

sågar angst for skud glemmes eller skub-
bes i baggrunden, når der skal løbes.  
 
Meget af ovennævnte gør sig også gælden-
de, når vi taler om lurecoursing, der ligele-
des hører til blandt mine hundes absolutte 
livretter. Den store forskel på ovalbaneløb 
og lurecoursing er banen.  
 
Ovalbaneløbet i KVF afvikles på en revet og 
planeret sandbane, hvor distancen sættes 
efter hundenes kondition og alder. Det er 
én lang og hård sprint for hundene, der lige 
fra det øjeblik de sendes afsted og indtil 
”haren” fanges giver sig 100%. Efter et løb 
svulmer deres muskler og blodårer, pulsen 
er meget høj og hundene skal så og sige 
traves ned i puls. Oftest tager det  mere 
end 10 minutter før de kan tilbydes noget 
at drikke, ligeledes kan det være nødven-
digt at nedkøle dem på benstammer samt 
den underste del af brystkassen.  
Jeg har været så heldig at se tre RR’s starte 
i samme løb, det er et meget flot syn. 
Lurecoursing kan reelt udøves hvor som 
helst, bare man har et areal af en så tilpas 
størrelse, at der kan udstikkes en bane 
med en længde på 600-800 meter. Samti-

digt kan man ved hjælp af de trisser som 
luren trækkes rundt på, lave forskellige 
knæk og sving på banen, således at det 
bliver mere udfordrende for hunden at følge 
”byttet” fordi den ikke kan forudse, hvilken 
retning ”byttet” vil flygte i. Ved samtidigt at 
kontrollere hastigheden på luren kan hun-
den pirres til det yderste. Coursing er dog 
ikke lige fysisk udfordrende for hunden 
som ovalbaneløb. 
 
Begge discipliner kan fortælle en del om 
den enkelte hund, dog bliver informationer-
ne meget mere nuancerede ved lurecour-
sing. 
 
Ved ovalbaneløb er det primært hundens 
kondition der afspejles og selvfølgelig også, 
hvorledes den reagerer i fangstøjeblikket.  
Når hundene courser bliver spektret noget 
mere nuanceret. Kondition afspejles også 
her, men ikke lige så tydeligt som ved oval-
baneløbet, da vores baner som oftest ikke 
er lange nok.  
Deres måde at forfølge byttet på er forskel-
ligt, nogle forsøger at holde sig lige bag 
byttet under hele løbet, andre søger lidt ud 
til siden for byttet og følger det opmærk-
somt herfra. Det er som om de forsøger at 
udregne byttets flugtretning i håb om at 
kunne afskære det vejen, hvis muligheden 
opstår. Så er der den ”kloge” courser, der 
lidt for mange gange har oplevet, at luren i 
bund og grund aldrig stikker ”helt af”, hvor-
for den tager det hele med sindsro, fordi 
den altid fanger ”byttet” til sidst. 
Tager byttet pludselig en skarp drejning, 
således at et hurtigt retningsskifte er nød-
vendigt for den jagende hund, er reaktio-
nerne og bevægelsesmønsteret også for-
skellige. Nogle hunde giver irriteret hals, 
mens de kæmper med at få bremset op og 
få skiftet retning. De tungere hunde skal 
bruge meget mere plads at vende på og 
havde det ikke været for ”hareføreren” var 
byttet nok forduftet for længst. 
 
Der hænder selvfølgelig også at hunden 
mister kontakten til byttet i forbindelse med 

(Fortsat fra side 21) 
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et sådant sving, her opgiver nogle deres 
forehavende, hvorimod andre forsøger at få 
genetableret visuel kontakt ved på gazelle 
manér, at foretage hoppende bevægelser, 
mens de afsøger terrænet. Og får de øje på 
byttet, genoptages jagten igen.  
Fangstøjeblikket er også forskelligt fra 
hund til hund. Nogle afslutter løbet, når 
luren ligger stille uden at have et synderligt 
behov for at få luren ”dræbt”, andre bider 
og rusker kortvarigt i luren, hvorefter de 
accepterer, at den tages fra dem, en enkelt 
af mine hunde nægter hårdnakket at give 
slip før hun er sikker på at luren er ”død”, 
hvilket godt kan tage sin tid…. 
 
Hvad er motorharen og luren? 
På ovalbanen er byttet typisk et hareskind 
fastgjort for enden af en stang, der trækkes 
rundt af en fjernstyret benzindrevet enhed 
(læs, ombygget motorsav) som er monteret 
på et skinnelignende føringssystem. 
Ved lurecorsing er byttet (luren) en samling 
af plastikstrimler fastgjort til en stærk line, 
der trækkes rundt af en batteridrevet star-
termotor. Linen er ført rundt om et antal 
trisser ude i terrænet, der på denne måde 
danner banen.  
Om det er hareskind eller plastikstrimler er 

underordnet når instinktet bliver pirret, så 
skal det bare jages. 
 
Flere hunde i samme løb 
En endnu større fornøjelse er det at se flere 
RR’s løbe sammen. På ovalbanen er det rå 
muskelkraft kombineret med størrelse og 
anatomi, der afspejles i et løb. Til coursing 
er det ikke kun et væddeløb mellem to eller 
tre hunde, nej man begynder at kunne ane 
et samarbejde med det fælles mål at få 
indfanget byttet. En hund følger byttet bag-
fra, den anden eller de to andre spreder sig 
automatisk og en form for samarbejde ses 
meget tydeligt.  
Når byttet omsider fanges, hvilket altid er 
tilfældet, kan der 
opstå lidt skærmyds-
ler hundene imellem, 
hvilket er naturligt 
nok. Derfor skal der 
altid benyttes mund-
kurv, når flere hunde 
løber sammen. 
 
 
 
 
 

Bliver det til en konkurrencesport i DK 
Både i USA og rundt omkring i Europa kon-
kurreres der i dag i lurecoursing. I AKC regi 
(American Kennel Club) findes der et meget 
detaljeret regulativ for afvikling af lurecour-
sing test’s og løb, og ser man på RRCUS 
(The Rhodesian Ridgeback Club of the Uni-
ted States) hjemmeside har de sågar en 
coursing rangliste. Om vi når hertil i DK vil 
kun tiden vise, men det er i hvert et tilfælde 
muligt for din RR at lurecourse. Både i øst 
og vest er løbene i dag godt organiseret, og 
der løbes frekvent så snart vejret tillader 
det, find oplysningerne på klubbens hjem-
meside og kom af sted, din hund vil elske 
dig for det… 
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Dommerpræsentationer 

Involvement in the Breed  
First Ridgeback owned in 1964. 
In 1968 purchase from Mrs. Baily Ch. Fundu of Footpath who be-
came the foundation of the MIRENGO line.  
Mirengo is a private line, producing, as a rule, one litter every three 
years. From 1971 to 1978 active in building up our horse interests 
and therefore did not show the dogs very much.  
1978 bred the incomparable Breed Supreme Champion 
MIRENGO’S MANDAMBO who held the U.K. record for champion-
ship certificates won until 2007 and who was: 
• 5 times Breed Supreme Champion, a honour never equalled  
• winner of 31 Championships with 30 times taking Best of Breed  
• was winner of the Hound Group at Leicester  
• was Reserve Champion hound at Crufts, an honour never  
 equalled.  
Mirengo was the National top kennel in 1980, 1985, 1990, 
1995,1996 and 2002 including four National Top Brood Bitches 
and two Top Stud dogs. There have been eight champions in the 
kennel and a further five in other ownership.  
A more recent great in the breed is Ch. MIRENGO’S MUKO MAKO, 
top winning Rhodesian Ridgeback dog 2004, 2005 and 2006.  
Currently showing his progeny, MIRENGO’S MUKWELA (d) and 
MIRENGO’S MUTANDA (b)  
 
Breed Clubs  
Many years an active member of various breed clubs.  
• Member and committee member of the Rhodesian Ridgeback  
 Club of Great Britain  
• Member of the Breed Council  
• Founded the Southern Rhodesian Ridgeback Association, chair- 
 ing it for three years.  
• Served on the committee of the World Congress committee  
 1992.  
• Produced the first UK book on the breed in 1985.  
• Invited to be the UK Breed Guardian by the International Foun-
 dation SA.  
Academic Role  
• Produced the lecture on the Breed Standard at the UK World  
 Congress 1992.  
• Produced a whole day seminar on the Breed Standard for the  
 Scottish Rhodesian Ridgeback Club 1998 and a championship 
 show judges seminar for the RR Club of Great Britain 2003.  
• Approved by the Kennel Club as an Accredited Trainer of judges 
 for Rules, Regulations and Ring Procedure  
• Approved by the Kennel Club as an accredited trainer of judges 
 for Conformation and Movement  
• Approved by the Kennel Club as an examiner for the KC “Hands 

 On” scheme  
• Produced lecture “Think About the Breed Standard” for the 
 World Congress Ireland 2008.  
• Invited by the Hound Association to present a Championship 
 Show Judge standard of the Breed for the Judges Development 
 Programme 2009. 
Appointments at Championship shows  
West of England Ladies Kennel Association 25.04.85  
Rhodesian Ridgeback Club of Great Britain Ch. Show 13.09.86  
Windsor Championship Show 01.07.88  
Leeds Championship Show 22.07.89  
Ladies Kennel Association 13.12.91  
Crufts 14.01.93  
Welsh Kennel Club Ch. Show 16.08.96  
Paignton Ch. Show 15.07.98  
World Congress Netherlands 2000 03.06.00  
Midland Counties Ch Show 19.10.02  
Hound Show 31.07.04  
Bath Ch Show 26.05.08  
Ladies Kennel Association (next appointment) Dec 2010  
 

I acquired my first Rhodesian Ridge-
back in 1963, establishing Kimani Ken-
nels Reg., in that same year. Striving for 
excellence, I have uncompromisingly 
bred for the betterment of the Rhode-
sian Ridgeback. My emphasis has been 
on the soundest of character combined 
in a healthy, beautiful and functional 
form ... true to type.  
Some of my accomplishments over the 
past 47 years as a breeder, owner, 
handler have included:  
 
12 RRCUS — National Specialty Bests in Show Wins  
11 RRCUS — National Specialty Bests in Sweepstakes Wins  
2005, 2007 — Westminster Kennel Club Best of Breed Winner  
1998, 1997, 1996, 1995, 1993, 1988 - RRCUS — Inc. Breeder of 
the Year  
2007 - RRCUS — National Specialty Best of Breed and Best of Op-
posite Sex (siblings)  
2006 - RRCUS — National Specialty Best of Breed and Best of Op-
posite Sex (siblings)  

(Fortsættes på side 25) 

Vi har inviteret 3 interessante dommere til vores special-
klubudstilling i forbindelse med World Dog Show 2010. 
Læs dommerprofilerne her. 

ANN WOODROW — dommer for hanhundene 

ALICIA MOHR-HANNA — dommer for tæverne 



2001 - Retired the Ledgetop Winners Bitch Challenge Trophy 
2001 - Retired the RRCUS* National Best of Breed Challenge Tro-
phy 
1996 - Retired the Calico Ridge Best of Opposite Challenge Trophy  
1998 - Retired the Oakhurst Winners Dog Challenge Trophy 
1997 - Retired the Kwetu Best of Winners Challenge Trophy  
1995 - RRCUS — National Specialty: Best of Breed, Best of Oppo-
site Sex & Winner’s Dog  
 
AKC International Judge:  
2010 Rhodesian Ridgeback Club of Denmark Specialty (June)  
2010 Rhodesian Ridgeback Club of Brazil Specialty (October)  
2007 Czech Republic Rhodesian Ridgeback Club  
1997 R.R.C.U.S 66th National Specialty  
1996 South African RRC Specialty  
1996 Rhodesian Ridgeback Club, The Netherlands  
 
 

BIRTHE MØLLER HANSEN — dommer for hvalpe og unghunde 

Fællesrepræsentationen for Drivende og Apporterende Jagthunde 
afholder  

Certifikatudstilling 
Torsdag den 13. maj 2010 i Trekløverhallen, Stepping v/Christiansfeld 

Dommere:  
Alex Krasilnikov, Danmark:  Cocker Spaniel 
Marit Sunde, Norge:  Alle terrierracer, Rhodesian Ridgeback, Støvere, KJS-racer i gruppe 6 og 7 
Michael A. Nielsen, Danmark:  Alle gravhunde 
Michael Tranholm, Danmark:  Øvrige Spaniels, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, KJS-racer i gruppe 8 
Michael Kristensen, Danmark:  Springer Spaniel, Amerikansk Cocker Spaniel 
 
Praktiske oplysninger: 
Anmeldelsesfristen udløber den 11. april 2010, hvor beløbet skal være betalt på check eller postanvisning og til-
melding sendt til: Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfløjen, 4660 St. Heddinge – tlf.: 74 87 10 36 
(mellem 18.00 og 19.30). Der kan tilmeldes i alle klasser incl. babyklasse. Gebyr følger DKKs regler. Tilmelding til 
Barn og Hund på dagen. Brug DKK's eller specialklubbens tilmeldingsblanket – Der kan også tilmeldes online via 
DKK's hundeweb: www.hundeweb.dk. Udstillingen foregår udendørs 

Det var en stor ære at modtage en invitatio-
nen til at dømme specialudstillingen i forbin-
delse med Verdens-udstillingen. Det var en 
speciel glæde, da det i 2010 netop er 25 år 
siden jeg fik min dommerautorisation, og den 
første race jeg blev autoriseret for og dømte 
umiddelbart efter, var netop Rhodesian 
Ridgeback. 
Ridgebacken er derfor en race, som jeg har 
fulgt med stor glæde, og som jeg har dømte i Skandinavien og i 
flere andre europæiske lande, både klubshows og internationale 
udstillinger, og det har altid været en fornøjelse, at følge udviklingen 
inden for racen.  
 
Det har også været en oplevelse at følge klubben, hvor jeg i 
1984/85 var Allan og Pia Schratenholz behjælpelig med love i for-
bindelse med klubbens opstart, logo og meget mere. Jeg mindes 
også mange opbyggende samtaler med blandt andre Bea og Stig 
Carlsson omkring racen. Jeg føler, at Ridgebackklubberne rundt i 
Europa har et godt sammenhold, også på tværs af grænserne, og 
dermed er grobund for racens gode udvikling. - Det er derfor med 
stor forventning, jeg ser frem til at dømme de unge - fremtidens 
hunde - i 2010. 
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Kennel Hazinas 
Lena Carlsson 
Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød 
 
T:  4581 1040/4097 5571 
W: www.hazinas.dk 
E:  lena@hazinas.dk 

Hvis jeres hund er rejst til regn-
buebroen, 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 hun-
den til redaktøren på e-mail 
blad@ridgebackklub.dk  

Regnbuebroen 

Zumeli’s Anzika 
03.03.1996 - 05.01.2010 

Elsket og savnet af Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 



 

 Klubben lykønsker 

Ny Dansk  Champion 
DKCH M’gongo Surú Basobi 
 
Far:  SECH Djungelkattens Wasco Da Persbrandt 
Mor: DKCH Dashiki Mandinka 
Opdrætter: Klaus Lambæk 
Ejer: Rikke Rasmussen & Mads Roed 

Ny Dansk  Champion 
DKCH Kinyemi Luka F’Abiola 
 
Far:  Kinyemi Fora C'Huluku  
Mor: DKCH Spring Valley's Athena Olympia  
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Ejer: Nada Nikolic og Caroline Larsen 
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Ny Klubchampion 
DKCH SECH SEVCH KLBCH Inanda Mellberg  
Edelrood 
 
Far:  MultiCH Heshima Ya Kimba Energy of Red 
Mor: Lionesque Clementine 
Opdrætter: Marie Wijkander, SE 
Ejer: Elisabeth Svendsen, DK  

på. Jeg havde lavet et tæppe med vandafvi-
sende stof syet sammen med ”teddybear”, 
det sad eller lå han så på i solen. En rigtig 
herre! Hans poter så jeg efter, hver gang der 
var en pause, men på intet tidspunkt virkede 
de slidte. Der kunne være is i de små hår 
imellem trædepuderne, men det gav tilsyne-
ladende ikke problemer. Så hans sokker 
blev der ikke brug for. Han var faktisk den 
eneste hund, der ikke fik poteproblemer. 
Når vi så var på farten igen, så var det den 
dejligste fornemmelse, når Embo travede på 
siden af mig og så på mig! Jeg fornemmede 
næsten, at han sagde: ” Det her kan jeg 
godt lide”. Tilfreds så han i hvert fald ud! 
 
Når vi kom frem til det sted, hvor vi skulle 
slå lejr, var det første jeg gjorde at tage Em-
bos tasker af og tørre ham, så fik han sit 
dækken på, og han var vældig tilfreds. Teltet 
blev slået op i en fart og hans og min sove-
pose lagt ud. Hvis der ikke var mere sol han 
kunne nyde, så lagde han sig på posen og 
afventede lyden af mad i skålen. Når han 
havde spist, snusede han lidt rundt, måske 
kunne man finde sig et godt måltid? Hvem 
ved? Nå, men de andre hunde havde jo 
samme tanke. De gik alle rundt og så ud til 
at hygge sig. En efter en gik hundene til ro, 
og vi andre kunne begynde at fortælle alle 
de løgne- og røverhistorier et bål fremmaner. 
Klokken blev ikke så mange før vi også gik 
til ro. ”Drengene” var rigtig gode til at sørge 
for vores bål. Det var hyggeligt at fornemme 
det udenfor. 
 
Jeg havde kontaktet HIKE, der laver mad til 
slædehunde. De havde anbefalet mig noget 
af deres mad med meget fedt i til turen. På 
den kost, som han for øvrigt elskede, klare-
de han sig fint og tabte sig ikke. De andre 
havde grinet lidt af mig over alle mine forbe-
redelser og i spøg kaldt mig en 
”nybegynder”, men da de så, hvor fit Embo 
blev ved med at være, måtte de give mig ret. 
Selv om det kun var 4 dage, så var min hund 
den, der absolut var i bedst trim, da vi igen 
kom til Mora. 
 
Embo og jeg var med på to ture, inden mit 
knæ sagde stop. Jeg kan på det varmeste 
anbefale at ha’ sin Ridgeback med på tur. 
Og det gælder ikke kun skitur. De elsker det! 
Og en Ridgeback er jo, hvis den er velopdra-
gen, en nem hund at rejse med. 

(Fortsat fra side 13) 

garantien hvis det skulle blive nødvendigt. 
Samtidig med hvalpe køberne får den her 
HD/AD garanti med på skrift, indskrevet i 
DKK købsaftalen, så gør jeg meget ud af at 
fortælle hvalpekøberne hvor vigtig det er for 
mig at vide hvad mine tæver ”laver” – og at 
jeg derfor mægtig gerne vil af folk får deres 
hvalp røntgenfotograferet. Jeg skriver i papi-
rerne at garantien er dækkende såfremt 
hunden er røntgenfotograferet mens den er 
mellem 12 og 24 måneder. 12 måneder 
fordi det er den tidligste alder vores race må 
røntgenfotograferes i.  24 måneder, fordi jeg 
ikke ønsker at nogen kommer med røntgen 
resultater på en 10 år gammel hund og den 
så evt. har en C hofte. Samtidig er det rent 
økonomisk nemmest at jeg ved at en be-
stemt dato, så er ”garantien” på et givent 
kuld udløbet. Jeg gemmer altid penge fra 
kuldene til at dække for evt. garantier jeg 
skal udbetalte, men som sagt har jeg stadig 
kun måtte udbetale det engang for en C 
hofte. Ejerne af denne hund indrømmede 
sågar at tævens C hofte nok havde noget 
med hendes overvægt at gøre. Jeg gav dem 
pengene og så kan de bruge nogle af dem til 
en dag at omrøntgen hende hvis de er inte-
resseret i det eller de kan bruge pengene på 
noget andet. Alle andre hunde end den tæve 
har været fri. Ja, så for mig virker det med 
denne ”garanti” – uanset hvad andre måtte 
mene. Uanset om folk siger at ”jamen du 
kan jo i princippet aldrig garantere noget” 
for nej det kan jeg ikke. Det er levende væs-
ner, skønne dejlige hunde, vi har med at 
gøre, ja og ingen kan garantere noget, men 
jeg kan så tilbyde en refusion af penge hvis 
det skulle være tilfælde et en hund mod 
forventning ikke er fri. 

Jeg vil hermed opfodre alle opdrættere til at 
forsøge at får deres hvalpe røntgenfotografe-
ret. For dem som allerede gør det, så at få 
endnu flere røntgenfotograferet. Få afkom 
fra tæverne røntgen før man laver 2. og 3. 
kuld på dem og så evt. opdager at hovsa, 
det var sørme noget skidt. For mig har HD/
AD resultater altid været meget vigtig når jeg 
vælger avlpartnere til mine hunde. For andre 
betyder det mindre, men jeg mener det bur-
de betyde meget for alle at vide hvad resul-
tatet af det de laver er? Så lad os for nogle 
flere hunde røntgenfotograferet. Både for 
vores egen skyld, men så sandelig også for 
racens! Så kan vi måske med tiden få et HD 
indeks på vores race som de nu har i Norge! 

(Fortsat fra side 18) 
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Kennel Kinyemi 
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Øllemosevej 11, Øllemosen, 4690 Haslev 
 
T:  3255 6026/4056 4067 
W: www.kinyemi.com 
E:  kinyemi@kinyemi.com 

 

Dommerkommentar 

It was an honour 
for me to judge 
Rhodesian Ridge-
back in Denmark 
on 9 January 
2010. Not only 
was it a pleasure 
seeing so many 
dogs at the show, 

it was made even more enjoyable for me 
because I was in Denmark again after 
some years. I had been in this lovely coun-
try at the ringside of past RR Dagen. Now I 
was going to be here again but this time in 
the ring, a very different perspective to 
look at dogs! 
The show place was in a sport centre in 
Hundslund, the ring very large with carpet 
arranged in the shape of a long, wide rec-
tangle that enabled me to more than ade-
quately assess movement and I was very 
pleased to see all the exhibitors able to 
run many laps in this considerable space! 
There was a lot of room for people and 
dogs around, and the atmosphere was 
quiet and familiar. Some people arrived 
late due to a car accident that blocked the 
roads, but I was there for them and did not 
mind the delayed start at all. 
To get to the show place I was driven 
across a lovely white countryside land-
scape draped in snow. Unusual for me 
used to live by the sea in southern Italy, 
this was such a colourful view to my eyes!  
 
I am aware that standing at the ringside 
one wonders how the dogs will be sorted 
out. Based on my knowledge of what the 
dog was designed to do and of the stan-

dard, I was looking for sound, balanced 
subjects which showed strong, but not 
coarse bone, good muscle expression, 
active but economical movement indica-
tive of endurance, and masculinity or femi-
ninity. I am not looking for exaggeration in 
any aspect, as I believe the Ridgeback is a 
moderate dog in most if not all aspects of 
his form. In a excellent Ridgeback, I expect 
to find overall balance, good feet, correct 
bites, well developed rib cage, size within 
standard and efficient movement to cover 
ground and save energy. 
 
Of the 40 Ridgebacks I actually judged 
(there were six more entered but absent) I 
found the ridges to be very good, feet were 
generally correct, every bite was correct, 
no dog had too much white on the chest, 
belly or feet, no dog was too light in colour 
and I noticed only a couple of exhibits with 
a few black hairs scattered through the 
head and neck - but none were sufficiently 
marked in this way to penalise, one exhibit 
had a quite rich red wheaten colour but 
still in the correct range. 
Ears were remarkably good. Ample in both 
size and thickness of leather. Only a cou-
ple of dogs did have a less correct ear 
carriage. Overall tail set and carriage was 
good, and all showed exceptional good 
temperament . 
 
There are anyway some issue one should 
be concerned with. 
 
Many breeders in many parts of the world 
are worried about straight fronts (that is 
shoulder and upper arm steeply set) and 
narrow chests)- and breeders need to be 

here too. In the fact the majority of the 
dogs are lacking in fill in their chests. I saw 
several" cathedral fronts" and many chests 
devoid of fill. Many also displayed quite 
narrow chest (between the upper arms) 
seen from the front. Ridgeback should not 
have too wide a chest, but not too narrow 
either. One must have an understanding of 
what the dog was designed to do and what 
sort of conditions they did it under. Very 
important for the Rhodesian Ridgeback is 
to have endurance to track game in hunt-
ing, for hours on end. He must have capa-
cious  rib cage for his heart and lungs to 
allow good oxygen capacity. A narrow front 
and a shallow chest do not meet this re-
quirement for endurance. 
 
A straight front also affects movement 
(shortened strides due to scapula and 
homerus forming a wide open angle, re-
stricted scapula swing). Many of the dogs 
who had upright fronts constructions, also 
had well angulated rear quarters. A good 
rear angulations is a quality per se, but a 
dog has not a balanced construction if the 
front and rear angulations do not match, 
because the different angles cannot sup-
port effortless and smooth movement. This 
is something that may be in the breeders 
attentions: improving the front while pre-
serving the good rear angulations they 
have achieved. 
 
The Ridgeback call for a short and strong 
loin that enables him to be agile otherwise 
it would not be able to stay out of harms 
way as it held the lion at bay. I saw a few 
dogs long in loins, and this detracts from 
the required Ridgeback agility. Long loins 

Af  Sandra Piscedda (IT), dommer i Hundslund 
 den 9. januar 2010 



often lessen the strength of the top line 
and also indicate less endurance capa-
bility. 
 
Some heads were lacking in underjaw 
and the side faces of the muzzle were 
lacking in parallelism. These gave the 
heads a rather pointed shape, a trian-
gular impression . I like to see a 
“square” muzzle when the head is seen 
from the front, giving the impression of 
powerful muzzle allowing room for 
strong teeth.  
 
Judging the baby puppies was a chal-
lenge for me. All had beautiful eyes, 
strong bone, good feet, and everything 
else one looks for in a puppy. They all 
behaved well and gaited well making it 
easy to judge them. My Best puppy 
showed more substance, but all were 
nice specimen of the breed and I would 
have been happy to take any one of 
those puppies home with me. 
 
The Best four dogs were excellent ex-
hibits, and there was almost nothing 
between them regarding quality. How-
ever, I would like to name a few of 
them in passing. The winning dog, from 
the Open Male Class, Elangeni Brave-
heartrules (who became Danish Ch. on 
the day) was a very strongly male, mas-
culine, sound and balanced dog with a 
lovely front, excellent topline and 
strong bone but quality throughout, his 
outstanding movement was excelling 
over the others. The winner of the 
Champion male class, Ch Inanda Mell-
berg Edelrood, my 2nd Best Male, was 

very balanced and athletic, perhaps not 
quite a mover as the winning dog but 
soundly eye-catching. There was very 
little to choose between the two in 
terms of quality.  
 
In the male veteran Class I was hit by 
the excellent conditions of the 2 males, 
both did not show up to their age and 
moved in the ring like in the best of 
their youth!. 
 
In the Best females, I was taken by the 
winner of the Champion Class and 1st 
Best Female, Ch Kushika Tanami 
Moya, and the winner of the Open Fe-
male Class Kinyemi Luka F’abiola (who 
became Danish Ch. on the day). Both 
these bitches were extremely feminine 
with lovely expression. 
 
There was a lot of variation with the 
heads among females, some had the 
heads I expected to see in a Ridge-
back; some  had a rather narrow skull 
with very pointing muzzles and lack of 
underjaws. 
There was a female class in particular 
in which the exhibits showed light 
heads and light bones in the body. 
These exhibits showed lack of sub-
stance, that is bone and muscles. This 
is an issue to pay attention to: 
“substance” is a feature that qualifies 
Ridgebacks. I also notice that all the 
class bitches were close to the lower 
end of the standard (61 cm for fe-
males) giving me the feeling that the 
minimum size could be a breeding aim. 
I do not know the plans of the breeders 

showing on the day, but I believe that 
the Ridgeback is a moderate dog, and 
breeding should aim at a medium dog, 
rather than at the two ends of the size 
the standard dictates. It also help to 
gain substance. 
 
I want to thank everyone who pre-
sented their dogs for their fairplay and 
kindness in and outside the ring. I must 
congratulate to the exhibitors for the 
excellent temperament of all the dogs 
and bitches, it speaks well of the 
breed. Presentation and handling was 
mostly of a very high standard and all 
the dogs were very well ring trained. 
Only one bitch did not like me! She did 
not want me to go around her and re-
grettably I could not judge her. Then I 
happened to know from the owner that 
she had been in another show the day 
before and then travelled a lot for this 
show and was very upset! 
Special thanks to my ring steward who 
did a wonderful job in calling classes 
and writing the critiques. Any errors 
were due to my dictation in English! 
Thank you also to the committee who 
organized the show and the nice lunch 
we had after the show. Thank you to 
Helle for taking care of me with the 
utmost generosity of spirit and hospital-
ity. 
I greatly enjoyed judging this breed that 
is so dear to my heart and so part of 
my life. 
 

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

 
 
 
 
 
 
T:  9718 2930/2087 6250 
W: www.mbwamzuri.dk 
E:  sjbaekgaard@privat.dk 



 
 
 
 
 
 

Klubben byder 
velkommen til: 
 
Dorthe og Torben Alsing Øtoft, Strøby 
Kaja Bendsen, Søllested 
Allan Heldbjerg, Rødovre 
Lasse  Jansen, Vedbæk 
Anne Mette Kleemann, Tikøb 
Christian Lundgaard, Charlottenlund 
Claus Lærche, Fjerritslev 
Dorthe og Steen Madsen, Odder 
Jakob Madsen, Hornbæk 
Jan Pedersen, Ejby 
Helle Peters, Ballerup 
Mette Rio, København Ø 
Anette Røpke, Kokkedal 
David Schjerlund, Frederikssund 
Birgitte Volck, Holte 
Lucas Vos, København Ø 
Fam. Wedege, Vallensbæk 
Lisbeth Christiansen, Ringe 
Lotte Thomasen, Kr. Hyllinge 
Christina Morshead, Herfølge 
Sten Mikkelsen, Vorbasse 
Lars Schreiber, Broby 
Torsten Lücke, Vojens 
Håkon Louacs, Ålingsås – Sverige 
Fiona Taylor, Onsala – Sverige 
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 Kennel Zindika 
 Caroline Larsen 
 Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal 

 
 
 
 
 
 

T:  4828 0148/2274 0148 
W: www.zindika.dk 
E: carolineL1@hotmail.com 

DKK store ring 

DKK Fredericia 30.01.2010 
Best in Show 2  -  Veteran 

MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi 

Carina Graucop, Kennel ”Matumaini”, Voller-
wiek, DE 
Eva Hald, Kennel ”Casa Kitos”, Birkerød, DK 
Charlotte & Frank Harder, Fredensborg, DK 
Mette Hemmingsen, Brussel, BE 
Jens Hockerup Hansen, Kennel ”Luangwa”, 
Solrød, DK 
Bente Horn, Faaborg, DK 
Grazina Ingstad, Malmö, SE 
Susanne Jensen, Vollerslev, DK 
Marianne Jespersen, Gentofte, DK 
Jette Krabbe, Kennel ”Penzi”, Ebberup, DK 
Kathrine Kaalhauge, Pozol, ES 
Lykke & Lorenz Linnet, Kennel ”Linnemann”, 
Galten, DK 
Julie Lorenzen, Smidstrup, DK 
Charlotte Meinertz & Tim Larsen, Herlev, DK 
Karina Møller & Lars Pantung, Vejersted, DK 
Christina & Stefan Nielsen, Kauslunde, DK 
Knut Nielsen, Krefeldt, DE 
Susie Nielsen & Andreas Glentemose, Strøby 
Egede, DK 
Tina Pontoppidan, Mårslet, DK 
Lillian & Christian Ravn, Ballerup, DK 
Simone Rysholt, Løkken, DK 
Karin & Mogens Slot Andersen, Rødovre, DK 
Jacqueline Sørensen & Steen Barløse, Dreslet-
te, DK 
Karina Ulv Thomsen, Bramming, DK 
Charlotte Winther, Roskilde, DK 

(Fortsat fra side 8) 

JYLLAND (VEST) 

Lure Coursing 
Kontaktperson: Jette Fuglsang    
www.jettefuglsang.dk / pip-pip@post.tele.dk 
Schweisstræning 
Kontaktperson: Elisabeth Svendsen    
ES@lindenborg.dk 
SJÆLLAND (ØST) 

Lure coursing 
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 
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Schweissprøve  
på Sjælland  

den 29.08. 2010 

Læs mere i næste blad 



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 

DATO STED ARR. DOMMER ANM.FRIST UDST. LEDER 

25.04.09 
St. Merløse 
(Generalforsamling) 

RRK Gill Lawless, GB 11.04.10 Nada Nikolic 

02.05.10 Hillerød DKK Rodi Hübenthal, NO 27.03.10 DKK 

25.06.10 
World Dog Show 
Herning 2010 

DKK 
Bo Skallin, S (han) 

Martin Croeser, SA (tæve) 
01.05.10 DKK 

26.06.10 
Ridgeback-special 
2010 i Sunds 

RRK 

Ann Woodrow, UK (han) 

Alicia Mohr-Hanna, USA (tæve) 

Birte Møller Hansen, DK 
(hvalpe/unghunde) 

01.05.10 Helle Lauridsen 

15.08.10 Vejen DKK Ligita Zake, LV 10.07.10 DKK 

28.08.10 St. Merløse (RR-dag) RRK Jean Pierre Achtergael, B 07.08.10 Nada Nikolic 

19.09.10 Ballerup (KBHV) DKK Chie Ejima, JP 14.08.10 DKK 

Oktober St. Merløse RRK ?  Nada Nikolic 

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 

13.05.10 Stepping FDA Marit Sunde, NO 11.04.10 FDA 
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Dommerønsker til RR-udstillinger 
Har du et eller to eller flere dommerønsker??? 

Send dem til Helle Lauridsen på e-mail:   sekretaer@ridgebackklub.dk 
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