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KLUMMEN
Af Erik Kristensen
Så er vi vel ovre endnu en velbesøgt generalforsamling – jo flere der
møder op, jo mere vægt har beslutningerne.
Når man hører fra andre klubber, hvor lille en procentdel af medlemmerne, der møder op til generalforsamlingen, kan vi i Rhodesian
Ridgeback Klubben vist godt tillade os at stikke næsen lidt i sky –
specielt når man ser på den sobre tone, der herskede hele eftermiddagen.
Et enkelt indlæg varede lidt længere end mange ønskede, men det
var jo helt op til den valgte dirigent, Ole Søager at afgøre længden af
indlæggene. Igen i år gjorde Ole et godt og solidt stykke arbejde.

INDHOLD

Med det store fremmøde har I som medlemmer også givet bestyrelsen et rigtig godt og solidt mandat at arbejde videre på. Det gør det
meget nemmere, når vi ved, at vi har medlemmerne i ryggen som
medspillere – frem for modspillere.
En ting man I stigende grad – både som individ/klub/bestyrelse etc.
skal være meget opmærksom på, er de muligheder, og ikke mindst
faldgruber, de elektroniske medier giver. Både fup og fakta spredes
med lynets hast, og pludselig kan det være svært at kende forskel.
Det er derfor overordentlig vigtigt, at vi alle forsøger at holde os til
fakta, når vi frekventere cyberspace.
På DKK’s formandsmøde var det et af de emner, der var til debat.
Hvordan sikre vi os en god og sober kommunikation, specielt i de
elektroniske medier? Der kom ingen løsning ud af debatten, men en
opfordring til, at alle skal være meget mere bevidste om, hvad de
lægger ud på de forskellige medier – en oplysning på en hjemmeside, der måske ikke er helt korrekt kan med lynets hast blive til det
helt store kardinalpunkt, og bringe mere ulykke end gavn for alle.
Heldigvis er vi ikke voldsomt plaget af ”dårlige manerer” i cyberspace i vores klub, men vi skal stå sammen for at blive ved med at
holde den gode tone – vi har alle et ansvar.
Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne blot sige tak for tilliden.
Vi har fundet arbejdstøjet frem og er klar til et nyt spændende år,
med masser af udfordringer, bl.a. World Dog Show, Ridgeback dagen, diverse prøver og udstillinger, dommerseminar og hvad der
ellers dukker op fra nær og fjern.
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Generalforsamlingen 2010
Referat
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 godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed (de charge)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse af
suppleanter
9. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og
1 revisor suppleant
10. Eventuelt
Søren Holmgaard bød velkommen, takkede for det store fremmøde, og for god ro og
orden på dagens netop overståede udstilling.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Ole Søager blev valgt som dirigent. Han
startede med at erklære dagsorden inkl.
de stillede forslag som lovligt indvarslet og
sendt ud til tiden. Der var 38 stemmeberettigede medlemmer mødt frem.
Forslag 2 i den trykte og uddelte dagsorden udgår, fordi forslagsstilleren ikke er
medlem. Rækkefølgen af forslagene, som
de er trykt i bladet, er derfor den gældende
og rigtige.
Pkt. 2: Valg af referent
Helene Cortsen blev foreslået og valg som
referent.
Pkt. 3: Valg af 2 stemmetællere:
Til valg af stemmetællere foreslog dirigenten - én fra hvert bord. Det blev Henrik
Lauridsen, Mogens Andersen, Catja Hamæl.
Pkt. 4: Beretningen
Formanden kom med nogle supplerende
ord: Klubben er i gang med at få udgivet
en dansk bog om Rhodesian Ridgebacks (i
en serie med andre racebeskrivende bøger). Forlaget har nu forsøgt at bakke ud,
fordi de mener der er dårlig økonomi i
udgivelsen, men RRK har valgt at forsøge
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holde dem fast på aftalen. Lykkes det ikke,
forsøger vi med et andet forlag.
Dirigenten efterspurgte herefter bemærkninger til hvert afsnit i beretningen, og ved
7. afsnit. "En sag af principiel interesse…."
kom der et indlæg fra de omtalte dispensationsansøgere, Allan og Pia Schrattenholz, som havde meldt sig ind i klubben for
nylig. De ønskede at klage over det forløb
de havde oplevet i forbindelse med afslaget fra DKK. De savnede henvendelser fra
klubben om argumentationen, svarende til
det de nu kan læse i beretningen, og savnede også en dialog med klubben. De
påstod, at man havde en smædekampagne i gang imod dem, eller at man var gået
bag deres ryg i dialogen med DKK. Dette
forsøgtes understøttet af en mailkorrespondance bestyrelsesmedlemmerne
imellem, som de havde modtaget ved et
uheld. Helle Lauridsen beklagede dette
uheld.
Allan Schrattenholz bad Helle Lauridsen,
som afsender af den omtalte mail, om at
læse den op, hvilket hun afslog, så det
gjorde han selv. Af både personkritik og
uheldigt ordvalg fremgik det tydeligt, at
den var af intern karakter og ikke skulle
være endt hos ham. Helle Lauridsen beklagede igen uheldet, men ønskede ikke at
kommentere sagen yderligere.
Allan Schrattenholz fremførte endvidere, at
Rhodesian Ridgeback Klubbens regler ikke
kan gælde for ikke-medlemmer, og at klubbens avls og sundhedsrestriktioner skal
godkendes af DKK, hvilket vil sige at klubbens etiske regler ikke er godkendte. Allan Schrattenholz forsvarede den for høje
indavlskoefficient i parringen på 9,24 med
at henvise til DKK's regneeksempler på
hjemmesiden i forbindelse med DKK's
etiske anbefaling på 6,25.
Allan Schrattenholz fremførte angående
den manglende fotografering før parringen, at DKK har dispenseret adskillige
gange, når hanhunden bliver fotograferet
inden stambogsføring af hvalpe.
Allan Schrattenholz stillede krav om at
Helle Lauridsen gik af.
Erik Kristensen kom med opfordring til at

vi forholdt os til fakta.
Søren Holmgaard svarede på indlægget:
"En ordentlig omgang - det lyder alvorligt,
men er en fordrejet historie. Det med personlig forfølgelse er der intet grundlag for,
det er frit opfundet. Klubben har blot forholdt sig til kendsgerningerne i sagen.
I øvrigt er det ingen ulykke for hvalpene
selv, at de ikke er stambogsført - blot Allan
og Pia Schrattenholz har gjort deres pligt
som opdrættere og sørget for at de har
fået gode hjem.
I først omgang skriver Allan og Pia Schrattenholz, at de har planlagt en parring i
sommeren 2010. Der kommer så en utilsigtet parring i 2009- uheldigt, men når
man har planlagt parringen, så burde forældrekombinationens egnethed være undersøgt forinden, som det kræves. Det
viser sig senere, at det ikke er tilfældet.
Henvendelsen til DKK bliver understreget
af, at Allan og Pia ikke ønsker at avle under Rhodesian Ridgeback Klubben. DKK
henvender sig alligevel til Rhodesian
Ridgeback Klubben, som de skal i den
slags sager, for at bede om synspunkter,
og dem får de; nemlig at parringen ikke
overholder DKK's stambogsføringsregler,
DKK's etiske anbefalinger, samt DKK's og
Rhodesian Ridgeback Klubbens formålsparagraffer. Det skal pointeres, at det ikke
er Rhodesian Ridgeback Klubben, der har
givet afslaget, men DKK. Klubben har i sit
svar til DKK sagt, at man ikke kan tilslutte
sig en dispensation. Kopi af korrespondancen, som Allan og Pia Schrattenholz har
forsøgt at få udleveret fra klubben, kan
kun fås fra DKK, som er dem der har givet
afslaget. Yderligere forklaringer kan man
ikke få fra klubben.
Mht. etiske regler i klubben, så er de vedtaget i henhold til klubbens love. Ang. HDfotografering: Da tæven senere blev HDfotograferet med status C, forstærkes vi i
opfattelsen af, at de synspunkter klubben
gav til DKK var rigtige.
Andre kommentarer:
Klaus Lambæk: Gav ret i, at den fejlsendte
mail fra Helle Lauridsen var uheldig. Har i
(Fortsættes på side 5)

gennem 12 års medlemskab oplevet at
klubben har gjort et storartet arbejde med
de etiske regler for avl.
Nada Nikolic: Har selv 3 gange oplevet
uheld med utilsigtede parringer, men benyttet sig af P-sprøjter i samråd med en
dyrlæge med speciale i fertilitet.
Allan Schrattenholz nævnte parallelopdræt som en mulig konsekvens af at
man ikke godkender disse 8 hvalpe af
stambogsførte forældre.
Allan Schrattenholz orienterede om, at
DKK gav lov til at man kunne sælge hvalpene for 2.500 kr. stykket og de blev solgt
på 1½ uge.
………………….
Beretningen skulle herefter til afstemning.
Af de 38 stemmeberettigede var der ingen
der stemte imod eller undlod, så den blev
enstemmigt vedtaget.
Pkt. 5: Kassereren fortalte
Regnskabet endte med et lille underskud,
som bl.a. skyldes udgifter til Rallylydighed,
dårligt vejr på RR-dagen (flere omkostninger til dommer), dyre jakker - nu på lager blev købt sidste år, samt en regning for
blad 4 fra 2008. Vibeke Poulsen spurgte,
om der tjenes på de mange udstillinger?
Svaret er ja, de fleste gange giver de overskud pga. mange deltagere.
Regnskabet godkendtes enstemmigt, og
der blev meddelt ansvarsfrihed (de charge)
til bestyrelsen.
Pkt. 6: Kontingent
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med
275 kr. for enkeltmedlemskab og 325 kr.
for familiemedlemskab. Det blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 7: Indkomne forslag
Dirigenten understregede, at forslag om
vedtægtsændringer skal vedtages med
2/3 flertal. På dette tidspunkt havde 3
stemmeberettigede forladt generalforsamlingen, hvorfor antallet af stemmeberettigede var 35.
Forslag 1: Sammensætning af bestyrelsen.
Formanden og dirigenten har begge henvendt sig til Jens Glavind i DKK, som oplyser, at man mindst 3 gange før i lovudvalget har nægtet at godkende nogle lignende
forslag. Det skal dog ikke hindre, at klubben vedtager forslaget. Forslagsstilleren
var ikke til stede.
Formanden bemærkede, at norske og
svenske klubber ikke har lignende restrikti-

oner.
7 stemt for - 25 stemte imod – 3 undlod at
stemme. Forslaget blev forkastet.
Forslag 2: Ændring af formålsparagraf i
klubbens love.
Søren Holmgaard uddybede, at vi allerede
i dag ikke bare via oplysningsarbejde fremmer avlen, men også ved handlinger, f.eks.
hvalpe-test, UHM, spor m.m. Man ønsker
altså blot at justere paragraffen i forhold til
virkeligheden.
34 stemte for forslaget. En enkelt undlod
at stemme, ingen stemte imod. Forslaget
blev vedtaget.
Forslag 3: Ændring af de etiske regler ang.
test for Sinus.
Helle Lauridsen: Motivationen til ændringen kommer fra oplevelser, som at nogen
har måttet tage bitte små hvalpe med til
dyrlægen gennem en snestorm for at overholde 2-dages reglen. RRK ønsker bare lidt
mere elastik med formuleringen
"umiddelbart efter fødslen". Selvfølgelig
bør det ske så snart som muligt efter fødslen. Erfaringerne viser også, at man bør få
dem tjekket flere gange.
Vibeke Poulsen mente, at det bør tages
meget alvorligt med de 2 dage, og foreslår
at vi skal være flere om at teste, for at
kunne holde reglen med de 2 dage. Vibeke
Poulsen melder sig og nævner, at der er
flere, som kant teste. Man bør forpligte sig
til at lære dette fra sig - også til dyrlæger
med artikler og billeder, men også ved at
vise det. Foreslår at vi kommer med noget
tilgængeligt materiale.
Nada Nikolic: En god idé - evt. kan vi prøve
gennem dyrlægeforeningen. Rhodesian
Ridgeback Klubben foreslår ændringen,
fordi mange vælger at beholde sinushvalpene i dag, og derfor ikke har den
samme hast med få dem tjekket.
Nada Nikolic stiller sig til rådighed, hvornår
det skal være. Dyrlægernes tjek er ikke
gode nok, så vores anbefaling om tjek af
en tester fra klubben er vigtigt.
Søren Holmgaard: Dyrlæger kan ikke tage
sig god nok tid - en grundig undersøgelse
af et stort kuld tager flere timer.
Anne-Marie Haslund: Bindevæv kan snyde
meget. Alene af den grund kan det være
svært at overholde reglen om 2 dage efter
fødslen, hvis man først kan konstatere en
sinus senere.
Klaus Lambæk: Klubben stiller ikke krav
om dokumentation - uagtet hvilken formulering.

Vibeke Poulsen går med til at stryge parentesen med de 2 døgn.
Det blev herefter vedtaget, at ændringerne
i nuværende § 6 bliver for det første: at
parentesen " (inden for 2 døgn)" slettes, og
for det andet: at der efter 1. punktum (der
slutter "… 8-ugers alderen.") indføjes sætningen fra ændringsforslaget "Det anbefales at bruge klubbens erfarne DS-check
team før udleveringen ved 8-ugers alderen." Resten af § 6 er uændret.
Lykke Linnet bemærkede, at denne tilpasning af ændringen undervejs i beslutningen var noget useriøst rod, og ville gerne,
at man have ventet med afstemning til
formuleringen var på plads.
32 stemte for forslaget, 1 stemte imod, 2
undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget
med ændringen.
Forslag 4: Ang. Matadoravl
Poul H. Jensen har begrundet sit forslag i
bladet. Blot en tilbagegang til det vi havde
tidligere. Susanne Bech-Hansen var forvirret over at tallet er så højt som 40.
Helle Lauridsen: De 17 hvalpe (DKK) er
kun ét meget stort RR-kuld. Pga. de store
kuld vi får, er det dog nemmere at regne
med 40 i hele perioden. Forslaget blev
afslået sidste år.
Søren Holmgaard: Det praktiske aspekt er
lidt forbigået. Det blev også nedstemt sidste år af samme grund.
5 for - 22 imod. 8 undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
Forslag Ang. titler
Stinne Elgaard: Svært at tjekke titler og
kontrollere folks informationer. Poul H.
Jensen fremfører, at i hans tid i bestyrelsen, havde han ikke haft problemer med
dette. Helle Lauridsen og Dorte Qvist: Det
kører automatisk i dag efter hundeweb.
Nada Nikolic: Det er for dårligt at DKK ikke
vil trykke alle titler og kræver penge for at
registrere dem. De burde acceptere dem
alle sammen.
Det foreslås, at klubben opfordrer DKK til
at tage alle titlerne med. Det er bestyrelsen indstillet på at gøre.
12 for 18 imod - 5 undlod at stemme. Forslaget blev forkastet.
Forslag nr. 6: Direkte valg af formand
Steen Barløse - Den 3-års valgperiode kan
godt blive stående.
Der argumenteres imod forslaget, fordi
(Fortsættes på side 10)
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Lørdag den 28. august 2010
i Merløse Fritidscenter Holbækvej 34, 4370 St. Merløse

Dommer Jean P. Achtergael, Belgien
Foruden den officielle udstilling, afholdes som sædvanligt uofficiel
udstilling for Ridgebacks med eksteriørmæssige fejl.
Derudover konkurreres om udstillingens bedste ridge, bevægelser,
hoved og handler - og her kan alle Ridgebacks deltage.
Efter udstillingen fejres Årets Hunde, imens Vagn serverer en festlig
buffet.
Pris for buffeten
Pr. voksen:
Pr. barn u. 12 år:

kr.
kr.

150,00
75,00

Tilmelding til middagen:
Nada på kinyemi@kinyemi.com
Der er mulighed for at slå telt op, eller medbringe campingvogn.
Adgang til toiletter og bad.
Beløb for middagen indbetales til klubbens konto i Danske Bank
Reg. nr.:
1551
Kontonr.:
7360444
IBAN:
DK27 3000 0007 3604 44
SWIFT-BIC: DABADKKK
Anmeldelse til den officielle udstilling:
www.hundeweb.dk
Anmeldelse til den uofficielle udstilling:
Nada på mail kinyemi@kinyemi.com

Dommer på Ridgeback-dagen
My name is Jean Pierre Achtergael, and I own the exams, and became a judge in 1992.
Dalmatian affix kennel “Of the Green Garden”.
My first breed was, of course, the Dalmatian. Second
one was the Rhodesian Ridgeback, as the standard
I bought my first Dalmatian in 1982, a Dalmatian of the Rhodesian was based on the Dalmatian stanbitch called Giba. Her sire was a multi champion. She dard.
was bred by occasional breeders. I was very lucky
that she was of excellent quality, and I made her I am passionate for both breeds, always looking for
Belgian, French, German and International cham- the perfect specimens, both in type and in movepion. Hence my show carrier started. Since then I ment. Currently I am authorized to judge FCI Group 7,
have owned and bred several champions. You can and 30 breeds in FCI Group 6. I can say that I Spesee them on my website www.ofthegreengarden.be.
cialized in judging for both Dalmatians and Rhodesians. I judged them in several European countries.It
Showing became my passion. A few years later I de- will be a great honor and pleasure to judge your woncided to become a dog show judge. So I passed the derful breed in Denmark !

Flåter - også kendt som tæger
Vi kender dem alle. De fleste af os har nok enten selv haft, eller
har fjernet en flåt fra vores hund. Vi støder på dem fra tidlig
forår til sent efterår – og vi møder dem i stort tal i skoven.
Af Stinne Elgaard
Flåten opholder sig som regel i skyggefuld
bevoksning et lille stykke over jorden f.eks.
i knæhøjt græs. Her sidder den og venter
på, at et dyr eller menneske kommer forbi flåter falder ikke ned fra træerne, som
mange myter ellers siger. Flåten reagerer
på temperatur, lugt og bevægelse. Når først
flåten har bidt sig fast, vil sidde og suge
blod i 2-14 dage før den falder af.
Flåter formerer sig hurtigst i varme og fugt.
De lever i fugtige omgivelser som f.eks.
skove, våde enge og moser. Men flåter
trives også udmærket i haver, hvis der er
skygge, fugtig jord og "bloddonorer" til stede. Antallet af skovflåter stiger med mængden af større værtsdyr som forefindes i
området f.eks. rådyr, ræve og harer - så
kommer disse dyr i din have vil der være
stor risiko for flåtangreb.

købes på apoteket eller hos dyrlægen. I dag
fås en smart model med en lille nøglering,
således at den kan sættes i nøglebundet –
så har man den næsten altid med sig.

Anskaf en tægetang, som er
en form for pincet eller et
lille ”koben”.
De kan købes på apoteket
eller hos dyrlægen.

Personligt foretrækker jeg den tang der er
formet som et lille ”koben”. Her sættes
tangen ind helt tæt ved huden og har på
den måde fat omkring flåten. Herefter drejer man roligt tægetangen et par omgange
indtil flåten slipper. Skulle munddelene
blive siddende kan de fjernes i næste omgang. Hvis man ikke får fjernet munddelene, er der risiko for kløe og infektion i huden. Det vigtigste er dog at få fjernet selve
flåten, for at forhindre bakterier i at blive
overført til dyret. Dannes der hævelse, varme, rødme, smerte eller ømhed i området
Blodfyldt flåt
kan der være opstået en infektion – og så
er det en god ide at få dyret undersøgt og
Hvad gør man når man opdager en flåt?
evt. behandlet hos dyrlægen. Husk at det
Flåterne sidder som regel fortrinsvis i hoved ikke unormalt med en lille hård bule i huog halsregion. Når man opdager en flåt skal den efter flåten er fjernet - den forsvinder
man fjerne den hurtigst muligt, da flåten
som regel i løbet af få uger.
ellers kan overføre sygdomme gennem sit
spyt (Mere om dette længere nede). Der går S y g do mm e o v e r før t a f fl å t e r
12-48 timer før flåten begynder at overføre Flåterne kan som sagt overføre forskellige
eventuelle bakterier.
sygdomme. Hos hunde er der oftest tale om
Glem de gamle husråd som at smøre flåten Borreliose ( Lymes Disease) og Ehrlichiose.
ind i margarine, olie eller andet for at kvæle
den!!! Det forøger bare risikoen for at flåten Borreliose:
overfører bakterierne. Klem heller ikke på
Undersøgelser viser at 7-22 % af danske
flåten mens den sidder på dyret. Anskaf i
flåter er bærer bakterien Borrelia. De vigtigstedet en tægetang, som er en form for
ste kliniske tegn på Borrelia er feber, sløvpincet eller et lille ”koben”. De kan bl.a.
hed, appetitløshed, halthed, hævede og

smertende led, lammelser, hævede lymfekirtler, usikker gang, skæv hovedholdning,
lammelser i hovedet, kramper, muskelsmerter, stivhed i nakkeregionen, og evt.
nyre-problemer og hjerteproblemer. I modsætning til hos mennesker ses kun sjældent en rød-farvning af huden omkring tægebiddet.
Vær meget opmærksom på at det oftest
kun er enkelte af disse symptomer som er
tilstede!
Symptomerne kan opstå lige fra få uger til
flere måneder efter hunden har været udsat for smitten. Man ved endnu ikke hvorfor
nogle hunde udvikler sygdommen mens
andre ikke gør. Undersøgelser har vist at
yngre hunde samt hanhunde synes at have
størst risiko for infektion, det kan evt. skyldes et højere aktivitets-niveau.
Det kan være meget svært at stille diagnosen, da det godt kan lade sig gøre at finde
antistoffer mod Borrelia i hundens blod,
uden at hunden nødvendigvis er eller bliver
syg (ca. 16% af danske hunde har antistoffer mod Borrelia - men kun meget få af
hundene bliver syge). Derfor kan man ikke
stille en sikker diagnose på basis af en
blodprøve, men i stedet kan man så udelukke andre lidelser som har lignende
symptomer.
Ehrlichiose (flåtfeber):
Symptomerne her er: nedstemthed, vægttab, træthed, feber, blege slimhinder, nedsat eller ophørt appetit, hævede lymfekirtler, halthed, ledsmerter, usikre på benene,
øget tørst, brækninger, luftvejssymptomer,
øget blødningstilbøjelighed herunder næseblod. Ligesom ved infektion med Borrelia er
der måske kun enkelte af de nævnte symptomer tilstede!
Hunde kan godt have dannet antistoffer
mod Ehrlichia uden at blive syge, så nøjagtig som med Borreliose er det nødvendigt at
udelukke andre sygdomme med lignende
(Fortsættes på side 20)
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Tænk dig om før parring
Der er mange ting, man skal have styr på, når man planlægger et hvalpekuld. For de rutinerede opdrættere er
det som regel ikke noget problem, men hvis man står
over for sit første kuld eller måske kun opdrætter kuld
med flere års mellemrum, så løber man nogle gange
ind i problemer, som kunne være undgået.
Af Vibeke Knudsen,
kommunikationskonsulent hos DKK
Hvis du planlægger et kuld hvalpe
At opdrætte et kuld hvalpe er en stor oplevelse. Det er også et stort ansvar – både
for hvalpene i kuldet og for racen. Dansk
Kennel Klub (DKK) og racens specialklub
har i fællesskab fastlagt nogle regler for
opdræt. Det er DKK, som udsteder stambøgerne og derfor er det også DKK’s opgave at sikre, at reglerne bliver overholdt.
Du skal vide, hvad du gør
I de fleste racer skal forældredyrene til dit
kommende kuld opfylde nogle avlskrav –
typisk nogle sundhedskrav. På DKK’s
hjemmeside under punktet avl og opdræt
kan du finde de til enhver tid gældende
krav. Vær opmærksom på, at der en gang i
mellem ændres på kravene.
Du skal sikre dig, at både tæve og hanhund opfylder de aktuelle krav. Forældredyrene skal have et officielt resultat af de
pågældende krav registreret hos DKK, før
du bruger dem til parring. Det er ikke godt
nok, at de bliver undersøgt, inden du en
gang skal registrere hvalpene. Hele idéen
er jo nemlig, at du som opdrætter skal
vide, hvad du har med at gøre, inden hun-

dene bliver parret. Det kunne jo være, at et
af resultaterne var af en sådan karakter, at
parringen mellem de to påtænkte
forældredyr slet ikke burde finde sted.

Husk også, at du skal have kopi af hanhundens stambog og skriftlig dokumentation for hvem der ejer hanhunden og derfor
må underskrive parringsbeviset.

Udenlandsk hanhund
Hvis du parrer din tæve med en udenlandsk hanhund, skal dén også opfylde de
danske krav. Du skal selv fremskaffe dokumentation for, at hanhunden opfylder de
krav, der gælder for racen f.eks. med hensyn til præmiering, HD-status, AD-status
eller øjenstatus. DKK godkender ikke alle
former for præmieringer og veterinærundersøgelser fra udlandet. Derfor er det
altid en god idé at bede hanhundeejeren
om at sende dig ovenstående dokumentation, så du i god tid kan spørge DKK, om
hanhunden kan godkendes, før du benytter ham til din tæve.
Det koster et gebyr at få udenlandske hunde tjekket og/eller lagt ind i edbsystemet: (pr. 1. januar 2010) 270 kr. for
DKK-medlemmer, 380 kr. for specialklubmedlemmer og 650 kr. for ikkemedlemmer.

Hvorfor så meget ”bøvl”?
Hvis du synes, der er mange regler, så
tænk på, at reglerne er der for at opnå to
ting: 1) at der bliver avlet fysisk og mentalt
sunde, racetypiske hunde og 2) at man
kan stole på oplysningerne på DKK’s hundeweb og i en DKK stambog Det sidste er
ingen selvfølge i en tid, hvor man på diverse kreative hjemmesider bare kan bestille
en ”stambog” med de oplysninger, som
man selv indtaster!
DKK har en parringsaftale, som du og hanhundeejeren kan benytte, når I aftaler de
praktiske og økonomiske vilkår for parringen.
Er du i tvivl om noget med reglerne, kan du
altid kontakte DKK. Har du brug for konkret avlsvejledning, så kontakt din specialklub.
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(Fortsat fra side 5)

dem, som stod på formandslisten, ikke
samtidig kan være med i valg til bestyrelsen. Der spildes gode kræfter herved.
Michael Hansen: Har man stemt på en bestyrelse, så bør man kunne være tryg ved at
den konstituerer sig selv.
Søren Holmgaard: Hvad nu hvis ingen stiller
op? Så skal vi have ekstraordinær generalforsamling med nyt valg.
For stemte 3 - imod 22 - resten undlod at
stemme. Forslaget blev forkastet.
Pkt. 8: Valg til bestyrelsen
Der blev afgivet 58 gyldige + 5 ugyldige
(heraf havde nogen betalt kontingent for
sent)
80 stemmer på Stinne Egaard, som blev
genvalgt.
50 stemmer på Helle Lauridsen, som blev
genvalgt.
35 stemmer på Poul H. Jensen, som bliver
1. suppleant.
Dorte Qvist blev foreslået som 2. suppleant
og valgt.
Pkt. 9: Hvalpeanviser
Den nuværende Margit Sand Nielsen genopstiller - og blev valgt.
Revisorer: De nuværende revisorer Klaus
Lambæk og Ane Marie Vilhelmsen samt
revisorsuppleant John Boye genopstillede
og blev alle genvalgt.
Pkt. 10 : Eventuelt
Hvorfor holdes der RR-udstilling på en søndag? spurgte Mogens Andersen.
Nada Nikolic svarede: Nogen gange er det
valget af dommer, der afgør dagen, men
hvis det kan lade sig gøre foretrækkes en
lørdag altid.
Mht. til årets hunde:
Ane Marie Vilhelmsen spurgte: Kunne man
ikke udpege enkelte udstillinger, som giver
point, sådan at også dem, der ikke kommer
til alle udstillinger gives en chance? Nada
svarede, at man havde valgt min. 3 og
maks. 5 bedste placeringer fra alle officielle
udstillinger, netop for at give flest mulige en
chance. Valg af enkelte udstillinger vil udelukke flere.
Avlernes reklamer på hjemmesider:
Søren Holmgaard opfordrede alle til at være
seriøse med beskrivelserne her, sådan at
folk kan regne med at det, de læser, er fyldestgørende. Det giver et mindre seriøst
indtryk, hvis man f.eks. skriver, at en hund
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er UHM-beskrevet, uden også at skrive, at
den faktisk udgik af testen uden at fuldføre,
eller hvis man f.eks. blot udelader at omtale
dårlige/mindre gode fotograferinger eller
andet.
Ang. RR-dagen:
Benny Fischer: Det ville tiltrække flere, hvis
der også var Rally eller andet aktivt udover
udstilling. Der har tidligere været arrangeret
lydighed mm. på dag-2?
Nada Nikolic: Hvis der er tilstrækkeligt mange interesserede på dag-2, så vil vi gerne
bakke op om det, men der har været noget
år, hvor aktiviteterne gav en masse arbejde
til glæde for kun ganske få.
Vibeke Poulsen:
Eller hvad med sådan noget som Familie &
hund-konkurrencer - pølser og æg…. Noget
knap så seriøst for børn og andre barnlige
sjæle?
En andet forslag gik på bedømmelser af
hanner den ene dag - tæver den anden,
inkl. de andre aktiviteter fordelt på begge
dage. Det har man haft i Norge/Sverige?
Ang. UHM:
Vibeke Poulsen: Hvordan kan det være, at

kun af de 2 af de tilmeldte til mentalbeskrivelsen tæller med i DKKs statistik?
Svar: Der tælles kun under 2 år gamle i
UHM. Der bliver en UHM i år 10. maj i Jylland, og på Sjælland i august-sept. - dato
kendes ikke endnu.
Ros og klapsalver:
Erik Kristensen: En stor ros til de mange
medlemmer, der gør et kæmpe stykke arbejde med alle de aktiviteter, der er kommet i gang. Flere er bannerførere herfor,
både Benny Fischer, Alexandra C. Nielsen,
Elisabeth Svendsen og Dorte Qvist … en
stor hånd til dem.
Caroline Larsen: Takkede for den megen
hjælp og opbakning hun har fået fra flere
bestyrelsesmedlemmerne i efteråret i forbindelse med hendes første kuld hvalpe
sidste år… en klapsalve for den indsats
også.
Ole Søager takkede for god ro og orden og
sluttede med at foreslå, at vi en anden
gang tog generalforsamlingen kl. 9:00 og
udstilling bagefter… :-). Men det havde nok
ikke givet det samme fremmøde.

Regnbuebroen
Når et dyr, som har stået et af os mennesker særlig nært, dør, rejser det hen til
Regnbuebroen. Dér er grønne enge og
bakker, så vore særlige dyrevenner kan
løbe rundt og lege sammen. Der er masser af mad, vand og solskin, som sørger
for at vore venner er glade og har det
godt.
Alle dyr, som engang var syge og gamle,
får deres styrke tilbage. De, som var
skadede eller lemlæstede bliver gjort
hele og stærke igen, præcis sådan som
vi husker dem og mindes dem, som de
var engang. Dyrene er glade og tilfredse
på nær én enkelt ting; alle som én savner de deres kære, som engang var dem
nær, og som de måtte lade tilbage.
Sammen løber de og leger; men den dag
kommer, da ét af dem med et stopper op
og ser hen mod horisonten. Blikket er
klart og opmærksomt, kroppen begynder
at skælve. Pludselig begynder dyret at
løbe bort fra gruppen, det næsten flyver
henover det grønne græs så hurtigt, som
dets ben kan bære.
Det har set dig, og når du og din specielle ven endelig mødes, omfavner I hinanden i glædeligt gensyn for aldrig nogensinde mere at skilles. De glade kys nærmest regner ned over dit ansigt, dine
hænder kærtegner igen det elskede dyr,
og du ser endnu engang ind i disse dit
dyrs trofaste øjne. Alt for længe var det
borte fra dit liv; men aldrig et øjeblik fra
dit hjerte.

Liv eller død?
www.dyrlaegevagten.dk
Mange ejere af et familiedyr vil opleve at
skulle til dyrlægen for sidste gang med
deres dyr for at få det aflivet. Det er som
oftest en tung beslutning at skulle tage
afsked med et "familiemedlem" gennem
mange år. Samtidig vil mange føle, at man
sætter sig til herre over liv eller død, og de
fleste af os vil vel derfor helst, at vi en morgen finder hunden død i sin kurv. Sådan
går det imidlertid sjældent, fordi vi tidligere
er begyndt at tænke på, om det er for dyrets eller vores egen skyld, at vi "lader" det
leve.
Hvornår er tiden inde?
Heldigvis tænker langt de fleste mennesker sådan, men det kan være uhyre svært
at afgøre, hvornår det er tiden at gå den
sidste tur til dyrlægen. Hvis man er meget i
tvivl, så snak med dyrlægen om det. Han
kender ofte dyret og vil bedre objektivt og
fagligt kunne vurdere, hvornår tiden er
inde. Familiedyr er vanedyr og vil altid reagere ens på familiens daglige gøremål.
Køleskabsdøren eller madposen vil næsten
altid vække selv det dybest slumrende
familiedyr til live. Ligeledes vil raslen med
hundesnoren bringe glæde hos de fleste
hunde. Derfor skal man vurdere dyrets
almenbefindende for at finde ud af, om
dyret er alvorligt syg. Hvis appetitten og
lysten til at gå tur forsvinder, kan det være
tegn på, at en gammel eller meget syg
hund er bedre tjent med at blive aflivet end
skulle pines med sin sygdom i længere tid.
For et dyr, der har levet hele sit liv blandt
mennesker, er det meget ydmygende, ja,
endda flovt, hvis det ikke længere kan holde sig renlig, og det bør give anledning til
alvorlige overvejelser med hensyn til dyrets

livsværdi. Netop ordet livsværdi er faktisk
beskrivende for de tanker, vi skal gøre os
på familiedyrets vegne uden dog at tillæge
det menneskelige tanker af nogen art.
Er man i tvivl om dyrets velbefindende, bør
man derfor altid tage dyrlægen med på
råd.
Hvordan foretages aflivningen?
Selve aflivningen vil oftest foregå på den
måde, at hunden får en beroligende indsprøjtning, som gør at hunden slapper af
og næsten ikke reagerer på sin omgivelser.
Derfor vil dyret heller ikke mærke den sidste indsprøjtning, som gives direkte ind i
blodet med en overdosis sovemedicin.
Herved sover dyret stille ind i bevidstløshed
og umiddelbart derefter i døden.
Holde i pote?
Skal man blive ved sin ven, til den er død?
Det er selvfølgelig op til én selv, men hvis
dyret føler sig lidt utryg uden sin ejer, bør
man blive i det mindste til virkningen af
den første sprøjte er indtrådt. Der er ikke
tvivl om, at hunden ofte på sin ejer kan
fornemme, at der er noget unormalt ved
situationen, og da gør man ondt værre,
hvis man går fra den med det samme.
Hvad sker der bagefter?
Hvis man har mulighed for det og synes om
det, er det helt lovligt at begrave sit familiedyr i sin egen have. Der skal være mindst
60 cm jord over dyret for at forhindre andre
dyr i at finde det. Den anden mulighed er at
lade dyrlægen beholde dyret for at bringe
det til forbrænding. Endvidere er der nogle
få steder i landet mulighed for at få familiedyr kremeret og få udleveret en urne.

Derpå krydser i Regnbuebroen sammen…
Forfatter ukendt

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

Zumeli’s Chelewa
03.08.1998 - 07.05.2010
Elsket og savnet af Katrine, Belinda & Klaus Lambæk

ÅRETS HUNDE 2009-2010

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

ÅRETS BEDST I MODSAT + ÅRETS CHAMPION TÆVE
Kushika Tanami Moya
Opdrætter: D. Stratton, AU
Ejer:
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

ÅRETS BABY/HVALP HAN
Kinyemi At Awesome Valley's G'Ahsan
Opdrætter og ejer:
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

ÅRETS BABY/HVALP TÆVE
Akizuri Ika Abudiwa
Opdrætter og ejer:
Stinne Elgaard & Mads Jensen

ÅRETS JUNIOR HAN
Kuzonga's Foenix
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Karina Green

ÅRETS JUNIOR TÆVE
Linnemann Buqisi
Opdrætter: Lykke Linnemann Linnet
Ejer:
Randi Berger
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ÅRETS HUNDE 2009-2010

ÅRETS MELLEMKLASSE HAN
Ikunga Farai By Lex
Opdrætter: John Boje & Christina Helsted
Ejer:
Jaqueline Sørensen & Steen Barløse

ÅRETS MELLEMKLASSE TÆVE
M’gongo Inkosi Ciwu
Opdrætter: Klaus Lambæk
Ejer:
Rikke & Mads Rasmussen

ÅRETS ÅBEN KLASSE HAN
Kinyemi Luka F'utenzi
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Ejer:
Svend Erik Larsen

ÅRETS ÅBEN KLASSE TÆVE
Kinyemi Luka F’abiola
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Ejer:
Caroline Larsen & Nada Nikolic

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

ÅRETS VETERAN TÆVE
Lövfällan's Saffran
Opdrætter: Ingegerd Lindblad, SE
Ejer:
Vibeke Poulsen
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ÅRETS HUNDE 2009-2010

ÅRETS OPDRÆTKLASSE
Kennel Hazinas
v/Lena Carlsson

ÅRETS AVLSKLASSE
Tusani Cool Bakari
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen

ÅRETS ARBEJDSHUNDE 2009-2010
bringes i blad 3
Referat fra bestyrelsesmøde
19. maj 2010 på Scandic i Odense
Dagsorden:
Tilstede Søren, Nada, Stinne, Erik, Helle (ref.), Poul, Dorte
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 21/2-2010
2. Konstituering af bestyrelsen
(Poul og Dorte ikke tilstede til dette punkt)
Søren: Formand
Erik:
Næstformand
Stinne: Kasserer
Helle: Sekretær
Nada: Medlem
3. Aktiviteter og opgaver, generelt
Igangværende:
1. GF 2010
Referatet
Kigges igennem inden weekenden og sendes til referenten,
kommentarer holdes til et absolut minimum
Opfølgning på emner fra GF
• Pouls forslag med titler – DKK skal bearbejdes så alle hundens titler i hundeweb kan medbringes i kataloget (FDA kan
evt. bruges her - Erik er tovholder)
• Sinus check: Listen med sinus checkere opdateres og udsen-
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des, når et nyt kuld sættes på hvalpelisten, på hvalpelisten
markeres et checket kuld med et flueben.
• RR dag 2010 – LC og Øst-vest rally konkurrence er foreslået –
aktivitetsudvalget er koordinatorer
• RR udstilling og GF, vi er ved at drukne i succes, med mange
hunde og mange mennesker til GF. Derfor prøver vi næste år
at skære udstillingen, så der er ikke afholdes barn & hund/
junior handling konkurrencer, samt avls og opdrætsklasse
bedømmelser. Hvis der stadig er problemer næste år, vil vi
kigge på at have to dommere.
2. Blad 2 2010
• Klummen – Erik (om GF og det positive at der er mange deltagere, samt redelighed i forbindelse med hjemmesider)
• Materiale vedr. GF 2010
• 10-års artikler – Helle (Badu og Axola)
• RRK-dagen 2010 - Nada
• Årets hunde: Data, billeder, kontakt til vinderne - Stinne
• Indhold i øvrigt – UHM 30/5 Erik
• (indkaldelse af pokaler - Nada, skal gøres direkte)
• Annonce for pokal sponsorer til RR dagen
3. Omkostningsinstruks
Kommer i næste kvartal
(Fortsættes på side 17)

UHM i det Midtjyske
Det er ikke bare lige, at få en UHM på skinner, men
når først alle genvordighederne er overvundet, og
dagen oprinder, kan vi glæde os til en spændende
dag med hundene og deres mennesker.
Af Erik Kristensen
Søndag den 30. maj 2010 blev der igen
arrangeret UHM (Unghundementalebeskrivelse) i Rhodesian Ridgeback Klubben – denne gang var mentalbeskrivelsen
henlagt til det Midtjyske, nærmere bestemt
på Gjellerup Jagtforenings arealer mellem
Herning og Sunds, som jagtforeningen velvilligt stillede til rådighed, sammen med
deres klubhus.
Det er ikke bare lige, at få en UHM på skinner, først skal man have fastsat en dato –
så skal man have fundet en teamleder og
høre om denne kan på den valgte dato –
herefter skal der findes 3 beskrivere og en
ledig bane – er man så heldig at dette går
op i en højere enhed, så skal selve arealet
til beskrivelsen findes og godkendes af
teamlederen. Når disse genvordigheder er
overvundet, søger man så DKK om tilladelse til afholdelse af UHM, og når denne tilladelse er i hus – så kan man invitere og gennemføre beskrivelsen.
Som hovedregel er der 10 hunde, der kan
blive beskrevet i løbet af dagen, og hundene må ikke være over 24 måneder gamle
(hvis de er ældre tæller de ikke med i DKK’s
statistik).
Selvom pladserne på denne prøve selvfølgelig var forbeholdt klubbens medlemmer
lige til det sidste, var der 3 pladser tilbage
torsdag aften, de blev dog hurtigt besat af
en Engelsk Springer Spaniel og 2 Schæfere,
så der var fuldt hold.
Specielt ejerne af 2 løbske Ridgebacktæver var spændt på dagens forløb, men
det gik som det skulle.
Søndag morgen kl. 0700 havde teamleder
Jan Anderskou sat sine beskrivere og mig i
stævne på pladsen – og der var absolut
ikke Ridgeback-vejr – regnen silede ned,
men som ukuelige optimister troede vi på,
at det ville lysne i løbet af formiddagen!!!!
Hundene og deres mennesker var alle tilsagt til at møde kl. 0800, og alle var blevet

kraftigt opfordret til at afsætte hele dagen,
så der også var tilskuere til de sidste hunde
– tilskuerne er faktisk en vigtig del af beskrivelsen, og igen i år, viste det sig, at det
var gode og tålmodige folk, der troppede op
– der var tilskuere til både de første og sidste hunde, det er simpelthen SUPER!
Hundene kan ikke dumpe til en mentalbeskrivelse – beskrivelsen kan dog blive afbrudt, hvis beskriveren mener, at det er
mere til skade end gavn for hunden at fortsætte – heldigvis blev ingen af dagens beskrivelser afbrudt.
Man skal huske på, at beskrivelsen er et
øjebliksbillede af hundens mentale tilstand
overfor de ting, den bliver udsat for under
beskrivelsen netop den dag – og hundene
reagere forskelligt dels indenfor samme
race, men også racerne imellem. Til sådan
en beskrivelse var det meget givtigt at have
andre racer med end ens egen – og de
fleste af os, blev nu nok bekræftet i, hvorfor
vi havde valgt Ridgeback og ikke andre
racer!!!
Fra tid til anden har der været debat om
værdien af disse mentalbeskrivelser – jeg
er af den fulde overbevisning, at de giver et
rigtig godt grundlag for det videre avlsarbejde SAMMEN med alle de andre informationer, man har om hunden – intet kan stå
alene. Vores beskrivere kan kun blive fortrolige med vores race, hvis vi benytter dem og
snakker med dem omkring den beskrivelse
de har lavet. Det er helt sikkert, at vi her i
det Jyske er ved at have nogle rigtig gode
beskrivere, som klubben trygt kan benytte,
og jeg skal hilse fra teamet og sige, at de
meget gerne stiller op igen.
Glemte jeg det med vejret? Regnen fortsatte indtil mandag morgen – men hundene
lod ikke til at være synderligt påvirket – det
var jo dem, der var på og der var en masse
spændende mennesker KUN for deres
skyld – så måtte vi andre lide!!!

Side 15

Klubben lykønsker
(Fortsat fra side 14)

4. "Bogen"
Opfølgning på Atelier, alternativer.
Atelier har pludseligt trukket sig fra udgivelsen og der svares ikke på mails, hvad
sker der? Vi følger helt til dørs, evt. via
DKK. – Søren følger op
5. Fundats for vandrepokal
Den skal vandre evigt da det er en del af
klubbens historie at se alle navnene på
pokalen
Ny Norsk Champion + Nordisk Champion
DKCH SEVCH SECH NOCH NORDCH KLBCH
DKKV09 Inanda Mellberg Edelrood
Far: MultiCH Heshima Ya Kimba Energy of Red
Mor: Lionesque Clementine
Opdrætter: Marie Wijkander, SE
Ejer: Elisabeth Svendsen

6. Dommerseminar 2011
Foreløbig dato sat til 12/11 2011
Nada skriver til dommerforeningen

8. Dankort til klubben
Det er endeligt på vej

2. Kommissorier, revidering/udarbejdelse
for flg udvalg:
* Avls- og sundhedsudvalg
* Aktivitetsudvalg
* Bladudvalg
Er færdige, og sendes rundt på mail til
godkendelse

4. Aktiviteter og opgaver, udvalg
Udstillingsudvalget:
Igangværende:

Far: Kinyemi Fora C'Huluku
Mor: DKCH Spring Valley's Athena Olympia
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Ejer: Svend Erik Larsen

Ny LydighedsChampion
DKLPCH SEVCH LP1 Rally-B UHP FP LP2 LP3
Kuzonga’s D’Uncas of Embo
Far: RidgeBow’s Embo of Canello
Mor: Kuzonga’s Bayana J’Adore
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer: Alexandra Claudius Nielsen

Web- og PR-udvalget:
Igangværende:
1. Hjemmeside - revidering, status
a. Det sker løbende

10. Skype-installation, status
Dorte finder ud af headsets

DKCH Kinyemi Luka F’Utenzi

3. FDA-udstilling
a. På baggrund med erfaring med FDA
udstillingen vil vi gerne fremover have
mulighed for indspark til dommervalget.

7. Opdrætterseminar 2010
Diskuterer per mail

9. Udstillings- og aktivitetskalender
2010-2011-2012 – på vej
Herunder bliver GF 2011 samt udstilling i
forb. hermed lørdag den 30.04.2011.
Blåhøj er planlagt, Helle Booker
RR-dag bliver 27.08.2011

Ny Dansk Champion

Euro for ikkemedlemmer. Hel side 400
kr for medlemmer, 500 kr/100 Euro
for ikkemedlemmer.
Deadline 11.06.2010. Format kommer
fra Dorte.
Bånd i ruller købes (Erik). Klaus Lambæk kontaktes ang. Udskæring af
præmieringssilhouetter til ringen (Erik)

1. Dommeruddannelse til RR - Sophie Lauridsen - indstilling til DKK om start.
Sophie deltog på samme forkursus for
unge dommere som Stinne og ønsker
også at gå igang med dommer uddannelsen.
a. Vi er enige om at indstille til DKK at
Sophie tager den foreslåede udvidede dommeruddannelse
b. Hun skal også være sekretær for autoriseret dommer i alt 4 gange senest
med udgangen af 2011 (heraf min 2x
klubudstillinger)
2. WDS 2010 – Klubudstillingen i forbindelse hermed:
a. Der er styr på personale og logistik,
Nada følger op på mgl. udenlandske
stamtavler og skriver rundt til tilmeldte
om annoncer i katalogen, PM skal
skrives som pdf og sendes til Nada
både på dansk og engelsk. Dorte kommer med deadline
Stinne sørger for aftale med Eukanuba
som sponsor.
Birte Møller Hansen (dommer) har 25
års jubilæum i juni. Erik sørger for
kurv/buket.
Annoncepriser til katalog: Halvside
200 kr for medlemmer, 300 kr/50

3. Folder "Hvad mener dommeren"
Søren og Dorte, ligger hos Søren pt.
4. "Skal det være en RR"
Tilretning - pågår
Avls- og sundhedsudvalget:
Igangværende:
1. Skema "Information om hvalpekuld" –
check procedure status.
a. Hænger hos Helle – men det ville være dejligt med et skema så opdrætterne kunne indtaste online. Fremover
kan man ikke optages på hvalpelisten
hvis skema for tidligere kuld ikke er
udfyldt.
2. Bedøvelse af RR – spørgsmål om der er
problemer i denne forbindelse kom op til
sidste møde.
a. Helle havde kontaktet dyrlæge og fået
vide at man i dag bruger menneske
bedøvelse og at det ikke giver nogen
problemer
Aktivitetsudvalget:
Igangværende:
1. Planlagte træningsaktiviteter
Ikke noget specielt
2. UHM
a. 30/5 i Sunds : 7 RRs tilmeldt pt
3. Schweissprøve
a. Afholdes på Sjælland 29/8
b. Jylland ? oprindelig prøve udsat pga.
(Fortsættes på side 20)
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Norsk Viltspor
Vi gjorde det igen, 2 x norsk viltspors Champions på
samme dag, tjuhu....
Som rosinen i pølseenden på en super dejlig ferie i
de norske fjelde med masser af oplevelser og et par
trætte Ridgeback, havde vi tilmeldt Poma og Kali til
norsk viltspors prøve d. 29/5-10 i Daxhund klubben i
Holmestrand.
Der er altid er lodtrækning om pladserne på sporprøverne blandt de tilmeldte hunde og vi var heldige at få Poma med som fast og Kali som 2.
reserve. 25 hunde var tilmeldt men kun plads til 15.
Kl. 8 d. 29/5-10 mødte vi op og desværre mødte alle 15 hunde op, så Kali
havde ikke noget spor til at starte med...øv øv.
Hunde og ejerer blev fordelt blandt dommerne efter lodtrækning af sporene. Lidt info blev givet ang. afholdelse af prøven.
Efter et par timer blev det endelig Poma og Nicolai's tur til spor og de drog
af sted sammen med dommer Snorre Moe.
Kali og jeg stod ventende tilbage med krydsede poter og fingre. Efter ca.
30 min så kom bilen til syne og Nicolai sendte et lille smil.....
De havde klaret sporet super flot uden indblanding fra dommer til trods for
at et stk. råvildt og 2 stk. agerhøns havde rejst sig foran Poma direkte på
sporet............men Poma havde proff optaget sporet igen og var kommet
flot til måls med en stolt Nicolai.
Men intet er sikkert før alle hunde har været oppe og du får din præmering
overrakt fra dommeren.
Da alle 15 hunde havde været oppe, blev vi spurgt om vi ville have et spor
til Kali som en anden hund / ejer havde opgivet efter 40-50 m. Det ville vi
super gerne og Kali måtte vækkes fra sin dejlige solplads.
Så var det Poma og jeg som stod og krydsede poter og tæer. Efter ca. 30
min så kom Nicolai og Kali tilbage og igen var der et smil at skimte, så
også dette spor var blevet gået super godt af 9 år gamle Kali, som en
anden havde opgivet.
Endelig var det tid til overrækkelse af dagens viltspors resultater.
En del fik 0. pr. 3. pr. 2. pr. og 6 hunde ud af de 15 fik 1. pr.
Poma fik 1. pr. med super flot kritik med masser af ros fra dommer, så
Poma blev NoVCH (Norsk Viltspors Champion) på dagen, da Poma er
SeVCH med 3x 1.pr.
Så blev det endelig Kali's tur som sidste sporhund.
Kali fik også 1. pr. med HP (Hæders pris) med max point, masser af ros
fra dommer til både Kali og Nicolai og ikke mindst blev Kali PRØVENS
BEDSTE VILTSPOR HUND og det var på et aflagt viltspor. Så også Kali
blev også NoVCH på dagen, da han også er SeVCH med 3 x 1. pr.
Super flot af 9 år gamle Kali som stadig er i super form sammen med hans
bedste ven Poma og deres dygtige hundefører Nicolai som forstår at støtte dem begge og læse deres signaler på sporene.
Ja, det var så endnu en historie om vores bedrifter på Viltspor i Norden,
håber på at næste gang bliver et DKVCH, når klubben får ansøgt om dette, da de danske RR står som eneste RR i Norden som ikke har mulighed
for at opnå et Championat for Viltspor. Det ville være lidt underligt at skulle
tage til Finland for at blive NordVCH istedet for i sit eget land.
God sporlyst til ALLE og hvis der er nogle, som skulle have spørgsmål
ang. viltspor i Norge eller Sverige står vi gerne til rådighed se mere på
www.akali.dk

Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær • www.akali.dk

Dommerkommentar
Af Gill Lawless, dommer i St. Merløse
den 25. april 2010
I would just like to thank your committee for inviting me to judge your lovely dogs, a special
thank you to my 2 stewards and the assistant steward for taking the photo's.
Just some comments that I would like you to pass on, I found your dogs very even in type and
not at all exaggerated there are some lovely puppies coming on and I wish them well, the colour of your dogs is more true to type than in the UK we have some very dark dogs although it
is getting better, the majority all had good rear angulation and shoulders, good length of neck
and body, there were a couple of heads I would have liked to be more refined but in general I
liked the type you have and movement was very good in the more mature classes just a few
young ones need to tighten up.

Indkaldelse til schweissprøve på Sjælland

Dommer:
Stifinder:
Stifinder:
Hornblæser:
Prøveleder:

Stig Jensen
John Vejby Jensen
Kristian Wittenborg
Jesper Lage
Alexandra C. Nielsen

Type 1: 400 meter/3 timers spor
Pris:
Kr. 400
Type 2: 400 meter/20 timers spor
Pris:
Kr. 450
Prøvegebyr indbetales til klubbens konto,
når bekræftelse på deltagelse er
modtaget.
Frist:

15. august 2010

Side 19

Anmeldelsesblanketten kan hentes på klubbens hjemmeside under
”Filer til download”
http://www.ridgebackklub.dk/vers10/index.php?pageId=159
Den udfyldte blanket mailes til Alexandra på acn@dhigroup.com eller
sendes med post til Alexandra C. Nielsen, Lappen 6, 1. tv. 3000 Helsingør

Sponseret af
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sne i Rold skov
c. FDA afholder prøve 22/8 i Hareskov
plantage v Kibæk
4. Andre aktiviteter
a. Vi prøver at lave noget i forbindelse
med RR dag, se andetsteds
5. Eventuelt
a. Barn og hund/juniorhandling skal ikke
mere betale, Nada laver en lille notits
til bladet.
Vi dropper fremover ”Årets” - titel til
barn og hund samt juniorhandling.
b. Rosetter til udstillinger – undersøges
af Helle
c. Anne Egede har lavet et race portræt

(Fortsat fra side 7)

symptomer, før diagnosen kan stilles.
TBE:
Hos mennesker giver dette anledning til
sygdommen, europæisk flåtbåren virus TBE
(også kaldet europæisk hjernebetændelse),
"Tick-borne-encephalitis". Denne virus overføres via biddet – det er således ikke nødvendigt for flåten at sidde længe før man er
smittet. De typiske symptomer er her: hovedpine, muskelsmerter, almindelig mathed, åndedrætsbesvær, mavepine, diarre
og varierende feber.
En dansk undersøgelse fra 2004, påviste
forekomst af dette virus i 25 ud af 27
Statsskovdistrikter. Tidligere var man kun
opmærksom på problemet på Bornholm.
Eftersom der ikke findes nogen tilgængelig
specifik behandling, der er målrettet selve
TBE-virusset, er det nødvendigt med symptombehandling eller støttende behandling.

Rav halsbånd
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af Ridgebacken til Jagt, vildt og våben,
juni måned
d. Ny portion af klub vin købt af Erik,
bedre kvalitet denne gang, så den
bliver lidt dyrere, 60,- flaske
e. Der er også ved at blive købt den rigtige Ridgeback vin
6. Næste møde
04.08.2010

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

Fo r e by gg e ls e
På markedet findes der efterhånden ganske mange midler til forebyggelse af flåtangreb eks.: Practic-Tic, Frontline®, Promeris
Dou, Ex-spot® eller Bayvantic®. Spørg din
dyrlæge til råds om hvilket flåtmiddel du
skal anvende.

Skyl aldrig flåten ud i toilettet!!!
En voksen flåt lægger mellem
200 og 6000 æg, og disse spredes
nemt via vandet. Pak i stedet
flåten ind i lidt toiletpapir eller
køkkenrulle og brænd den.

Dog kan man godt finde enkelte flåter på
dyret selvom man har behandlet – ofte vil
flåten så bare tørre ind og falde af, da giftstofferne sidder i huden på hunden og overføres på den måde til flåten når den bidder
sig fast. Disse midler kan købes på apoteket, Matas eller ved dyrlægen.
Er man ikke meget for at smøre sin hund
ind i gift, er der efterhånden en række nye
produkter på markedet. Her kan eks. nævnes: Magnetisk halsbånd, Rav halsbånd,
Flåtstop (som er et lille vedhæng man sætter i halsbåndet) osv. Mange bruger også
hvidløg imod både flåtangreb og lopper.
Den bedste måde at undgå flåtangreb, er
at se hunden grundigt efter når man har
været i skoven. Jeg stryger altid mine hunde over hele kroppen inden jeg sætter dem
i bilen.

Ny Norsk Vildtspor Champion
DKCH NUCH DKLPCH DKRLCH SEVCH NOVCH
KLBCH FP BPB UHP LP1 LP2 LP3 RallyB RallyV
RallyE Ahali Fani's Akali
Far: Witches Lecremes Trick
Mor: CH Ökensandens Aminatta Jarizza
Opdrætter: Eva Bjøreng & Rolf Halvorsen, N
Ejer: Lene Tornkjær & Nicolai Frederiksen

Ny Norsk Vildtspor Champion +
udholdenhedsprøve
SEVCH NOVCH RallyB UHP
Ökensandens Poma von Yesekani
Far: ZACH Nyaka Yesekani of Cartouche
Mor: Ahali Fanis Skippy
Opdrætter: Annette Enderberg, S
Ejer: Lene Tornkjær & Nicolai Frederiksen

Så er det lige før - og vi glæder os
Af Erik Kristensen
Da det blev kendt, at DKK skulle være vært
for Verdensudstillingen i 2010 – og at man
havde valgt Herning som stedet, var det
oplagt at Rhodesian Ridgeback klubben
skulle lave en klubudstilling i forbindelse
med Verdensudstillingen.
Vi var så heldige at Rhodesian Ridgeback
blev planlagt til bedømmelse på World Dog
Show om fredagen – så lørdagen lå lige til
højrebenet til en klubudstilling.
151 hunde er tilmeldt vores specialklubudstilling i forbindelse med WDS, så der bliver
trængsel, men der er altid plads til en ekstra tilskuer – og der er gratis adgang !!!!

Det har absolut ikke været uden problemer
at få tingen til at flaske sig. Det mindste
problem var faktisk stedet og dommere –
da vi kom til afsnittet omkring ringpersonale løb vi ind i flere udfordringer end vi havde forventet. Men sumasumarum, nu er det
hele faldet på plads – så vi ser frem til en
rigtig god dag i Sunds, der er beliggende ca.
10 km nord for Herning.
Udstillingen bliver afholdt udendørs (med
mindre vejrguderne ikke vil være med, så
har vi Sunds Hallerne i baghånden), men
planen går på, at der bliver 3 ringe på
Sunds Stadion med hver sin dommer og sit
ringpersonale.

Der er rigtig gode parkeringsmuligheder tæt
ved stadion, og et par hundrede meter mod
nord ligger Sunds sø – skulle man have
mod på en tur rundt om søen, er der ca. 5,5
km ad gode grusstier.
Som flere formentlig har bemærket er det
svært at finde hoteller eller anden overnatning i Herning eller i umiddelbar nærhed af
– men med næsten 20.000 hunde tilmeldt
til WDS trækker det hårdt på de ledige
værelser i hele området.
Ridgeback Klubben har desværre ingen
vise sten i den henseende – så der er ikke
andet for end at gå på jagt.
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Vigtig besked
Klubben har længe afholdt børne/
ungdomskonkurrencer i forbindelse
med klubbens udstillinger.
Disse konkurrencer løber normalt af
stablen i pausen mellem hanner og
tæver, hvor mange udstillere er til stede og kan heppe på disse dygtige unge
handlere.

DKK Hillerød 02.05.2010
Best in show 3 - Hvalp
Zindika My African ZamZam

Bestyrelsen har besluttet at gå bort fra
tilmeldingsgebyret på 25 kr, så det i
fremtiden vil være gratis at deltage.
Antallet af børn og unge som deltager er meget varierende, og det er sjældent de
samme børn, der går igen udstilling efter udstilling.
Derfor har bestyrelsen besluttet af årskonkurrencerne til bedste barn/hund samt
juniorhandler udgår.
Skulle der igen komme en fast skare af unge til disse konkurrencer, vil ovennævnte
beslutning kunne tages op til overvejelse.

FDA Stepping 13.05.2010
Best in show - Veteran
MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi

SCHWEISSPRØVE I FDA

pokalsponsorer

FDA afholder schweissprøve i Jylland
Dato:
Sted:

22. august 2010
Harreskoven ved Herning

Type 1:
Type 2:

400 meter / 3 timers spor,
400 meter / 20 timers spor,

Vi mangler
til Ridgeback-

pris: kr. 400
pris: kr. 450

dagen

Anmeldelsesfrist: 8. august 2009
Tilmeldingsblanket hentes på klubbens hjemmeside:
http://www.ridgebackklub.dk/vers10/index.php?pageId=159

Blanketten sendes til: Hans Ulsø
Fyrrevangen 34
6715 Esbjerg N
Telefon:
75 12 82 95 / 21 47 41 37
E-mail:
hansulso@mail.dk

Har du lyst til at sponsere
en pokal til en af klassevinderne på Ridgebackdagen?
Pris kr. 250 - 300
Kontakt Nada på e-mail
kinyemi@kinyemi.com

Hvalpeliste pr. 11.06.2010
Hazinas 4th Tafika

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød
Tlf.:
45811040/40975571
E-mail: lena@hazinas.dk
Web:
www.hazinas.dk

INTCH DKCH KBHV07 DKKV07
Tusani Cool Bakari

Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, 4690 Haslev
Tlf.:
32556026/25396026
E-mail: kinyemi@kinyemi.com
Web:
www.kinyemi.com

NOCH DKCH SECH LVCH EECH
NORDCH NORDV08 FINV08
Kangelani’s Gentle Thanzi By Clay

Kennel Masamba
Thomas Stenberg Hansen & Karin Verland
Torslundevej 117, 2635 Ishøj
Tlf.:
44449470/30387370
E-mail: thomasstenberg@mail.tele.dk
Web:
www.masamba.dk

DKCH Kinyemi Luka F’utenzi

Luangwa Tabili A’Kamilya

HD:
AA:

HD:
AA:

Kennel M’gongo
Klaus Lambæk
Kastanievej 4, 8930 Randers NØ
Tlf.:
56636345/40204325
E-mail: mgongo@mgongo.dk
Web:
www.mgongo.dk

Ikunga Akua Neo

DKCH M’gongo Surú Basobi

HD:
AA:

HD:
AA:

Kennel Lewanika
Helle Lauridsen & Sophie Lauridsen
Kastedvej 37, 8200 Århus N
Tlf.:
86244069/29361661
E-mail: helle@kibutata.dk
Web:
www.lewanika.dk

BACH MECH RSCH INTCH
Tusani Big Ben

Parrede tæver

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Uge 24

Kennel Kuzonga’s
Jo-Ann Nielsen
Hvidøre 29, 6580 Vamdrup
Tlf.:
40942910
E-mail: joann@rhodesianridgeback.dk
Web:
www.rhodesianridgeback.dk

INTCH DEVDHCH CHCH
Kalakamati Ajani

DEVDHCH UHP Rally-B
Kuzonga’s Cirkeline

HD:
AA:

HD:
AA:

01.05.2010
7 hanner
2 tæver

01.05.2010
2 hanner
4 tæver

07.05.2010
4 hanner
9 tæver

09.05.2010
1 han
1 tæve

07.06.2010
4 hanner
8 tæver

HD:
AA:

HD:
AA:

HD:
AA:

B
0

HD:
AA:

A
0

Ikunga Akua Najah Nnenia
HD:
AA:

A
0

A
0

A
0

B
0

A
0

A
0

A
0

A
0

Lewanika Dumisani
HD:
AA:

A
0

B
0

Hvalpeanviser: Margit Sand Nielsen, tlf. 9714 5428 eller e-mail hvalpeanvisning@ridgebackklub.dk
Brug af logoet og/eller betegnelsen har gennemgået DKK's opdrætteruddannelse f.eks. på hvalpelisten,
ved avisannoncering, i Opdrættervejviseren m.v. er et godt signal til omverdenen om, at man tager sit
opdrætterhverv alvorligt og har gjort en indsats for at sætte sig ind i tingene. Mange hvalpekøbere har store
forventninger, når de køber en hvalp med en DKK stambog – og da ikke mindst, hvis hvalpen kommer fra
en kennel – noget som både hvalpekøbere og andre forbinder med professionalisme og seriøsitet.
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Kennel Akizuri
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens

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

Kennel Izinja
Ane Marie V. Vilhelmsen
Strandvejen 63
7451 Sunds

T: 9714 4072/4079 4072
W: www.izinja.dk
E: rr@izinja.dk

Kennel Linnemann
Lykke Linnemann Linnet
Saksen 2
8464 Galten

T: 7550 4549/5122 4549
W: www.kennel-linnemann.dk
E: mail@kennel-linnemann.dk

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød
T: 4581 1040/4097 5571
W: www.hazinas.dk
E: lena@hazinas.dk
Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Øllemosen, 4690 Haslev
T: 3255 6026/4056 4067
W: www.kinyemi.com
E: kinyemi@kinyemi.com

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

Kennel Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal

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

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

