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KLUMMEN
Af Søren Holmgaard
Opdræt - konkurrence eller samarbejde?
Affødt af tidligere synspunkter på – og
diskussioner om – lødigheden af de informationer, man bliver præsenteret for på
de forskellige opdrætteres hjemmesider,
kan det være relevant at anlægge en lidt
større/mere generel synsvinkel på problematikken.
Det er klart, at vi opdrættere alle vil det
bedste for vores race, og at vi alle også
gerne vil fremstå som seriøse opdrættere
med viden og kompetence.
Men af og til hopper kæden af, fordi vi
tramper for hårdt i pedalerne (for at vinde
”hæder” og ære”) – m.a.o.: I vores iver
efter at vise omverdenen, hvor gode vi –
og vores hunde – er, træder konkurrencemomentet nogle gange lidt for meget frem,
til skade for fornuften og sagligheden – og
samarbejdet mellem opdrætterne. Naturligvis vil alle gerne se deres afkom vinde
udstillinger eller andre konkurrencer og
blive anvendt (meget) i avlen, og det er
helt i orden, men lad ikke fokuseringen på
dette ødelægge den tværgående kompetenceudvikling og de andre fordele, der

kan opnås ved et bedre samarbejde og en
større gensidig respekt.
Problemet med stamtavleløs avl og ”Blå
Avis ”- hvalpe, som vi vel hidtil har været
relativt forskånede for, kunne nu se ud til
at blive stigende, og her kan vi alle være
med til at stoppe en sådan uønsket udvikling gennem øget informationsudveksling
og samarbejde.
Fremfor alt er det vigtigt, at man ikke kun
”meler egen kage”, men også er villig til at
gøre potentielle hvalpekøbere og andre
interessenter opmærksomme på, som en
generel ting, at det at gå gennem klubben i
forbindelse med hvalpekøb, og det at gå til
en af de registrerede kenneler i klubregi er
med til at sikre ikke blot, at man som hvalpekøber får en seriøs behandling og en
god Ridgeback (forenklet sagt), men –
især – at man er med til at fremme avl, der
bedst muligt sikrer racens positive udvikling, i overensstemmelse med vor klubs
(og DKK's) formålsparagraf.

reel nok til at erkende, og at demonstrere i
ord og handling, at selv om andre
(opdrættere) kan have andre synspunkter
og metoder end ens egne, så er det ikke
nødvendigvis de andre, der er idioter/
uansvarlige/uprofessionelle, og én selv,
der er Guds gave til Ridgeback-avlen.
Så lad os slippe for ”klandannelse ”, som
man i værste fald har set det på udstillinger, med Kennel A med tilhængere/”supporters”, Kennel B med tilhængere, o.s.v., og lad os slippe for alt for lyrisk
og selvforherligende kommunikation (på
bekostning af andre opdrættere), herunder
på hjemmesiderne, og lad os fremstå som
et team af opdrætterkolleger, der på professionel vis er med til at gøre klubben og
dens opdrætsarbejde til et aktiv, som såvel
eksisterende som vordende Ridgebackejere vælger til, fordi de ser fordelene,
både for dem selv og for racen.

Og i denne sammenhæng må man i sin
holdning og i sit oplysningsarbejde være

RRK sinus-tjekkere
Ridgeback-hvalpe bør tjekkes for sinus af erfarne fingre.
Hvis du aldrig har prøvet at mærke en sinus kan den let smutte, og det kan føre til store smerter for hvalpen. Rhodesian Ridgeback
Klubben har derfor lavet et team af erfarne sinus-tjekkere, som alle selv har haft hvalpe med sinus og kender til lidelsen.
Tjekkerne arbejder gratis, men skal have standard km betaling på 2,30 pr. km
SJÆLLAND:
Nada Nikolic
Tlf.:
32 55 60 26 / 25 39 60 26
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

JYLLAND:
Klaus Lambæk
Tlf.:
56 63 63 45
E-mail: mgongo@mgongo.dk

Søren Holmgård
Tlf.:
20 10 01 24
E-mail: holmgaard@zumelis.dk

Helle Lauridsen
Tlf.:
86 24 40 69
E-mail: helle@kibutata.dk

Vibeke Poulsen
Tlf.:
39 66 31 34 / 28 22 87 46
E-mail: bittenus@mail.dk

Stinne Elgaard
Tlf.:
86 55 42 42
E-mail: stinne@akizuri.dk

FYN:
Anna Marie Haslund
Tlf.:
35 10 60 04
Mobil: 21 80 83 34
E-mail: haslund@cool.dk

Ane Marie Vilhelmsen
Tlf.:
97 14 40 72 / 40 79 40 72
E-mail: rhodesian-ridgeback@izinja.dk
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ÅRETS ARBEJDSHUNDE 2009-2010

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

ÅRETS SCHWEISSHUND 400 METER/20 TIMER
Ahali Fani’s Akali
Opdrætter: Eva Bjøreng & Rolf Halvorsen
Ejer:
Lene Tornkjær & Nicolai Frederiksen

ÅRETS SCHWEISSHUND 400 METER/3 TIMER
Örkensanden Poma von Yesekani
Opdrætter: Annette & Göran Enderberg
Ejer:
Lene Tornkjær& Nicolai Frederiksen

ÅRETS RALLY EKSPERT
Ahali Fani’s Akali
Opdrætter: Eva Bjøreng & Rolf Halvorsen
Ejer:
Lene Tornkjær & Nicolai Frederiksen

ÅRETS RALLY VIDEREKOMMENDE
Akizuri Chiwitsi Ingwe
Opdrætter: Sarka de Groot
Ejer:
Stinne Elgaard
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ÅRETS ARBEJDSHUNDE 2009-2010

ÅRETS RALLY BEGYNDER
Örkensanden Poma von Yesekani
Opdrætter: Annette & Göran Enderberg
Ejer:
Lene Tornkjær& Nicolai Frederiksen

ÅRETS LP 3
Kuzonga's D'Uncas of Embo
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Alexandra Claudius Nielsen

ÅRETS LP 2
Kuzonga’s Chunuka Zazu
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer:
Catja Hamæl

ÅRETS LP 1
Linnemann Bikita
Opdrætter: Lykke & Lorenz Linnet
Ejer:
Susanne Bech-Hansen

Lidt fra redaktøren
Desværre er dette blad ikke så fyldigt som vanligt. Der er mange undskyldninger, både gode og dårlige, og I skal nok blive fri
for at høre om dem.
Til gengæld håber vi næste gang at bringe en fyldig reportage
fra Ridgebackdagen, en artikel om endnu en 10-års fødselar og
diverse eksteriørdommerkommentarer.
Næste blad er jo et julenummer, derfor kunne det være sjovt at
høre lidt om medlemmernes ”julehunde”. Har du lyst til at skrive om din Ridgebacks første jul, eller måske om en sjov hændelse? Så sendt dit skriv + billeder til mig på
blad@ridgebackklub.dk

Det er også i næste blad, at du kan ønske dine Ridgebackvenner en glædelig jul. Send dit annoncemateriale til mig på
nævnte e-mail adresse. Annoncen kan udformes som kvart-,
halv– eller helside, helst i jpgformat eller som et worddokument. Hvis du vælger Word,
skal du huske at vedhæfte de
originale billeder. Priserne kan
ses i kolofonen på side 2.
Husk, at billeder skal altid være
300 ppi.
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Referat fra bestyrelsesmøde
4. august 2010 på Scandic i Odense
på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, Odense
Tilstede: Søren, Stinne, Erik, Nada og Helle (ref.),

Nye:
1. DKK om at medtage titler i Hundeweb i katalog
Behandles på næste møde i FDA

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 19/5 -010
Godkendt
2 Aktiviteter og opgaver, generelt:
Igangværende:
1. Blad 3 2010
Klummen - Søren
WDS og og WDS specialudstilling - beretning fra alm. deltagere
findes .
10-års artikler - Klaus, Tinka
RRK-dagen 2010 - billed collage, dommerkommentar og udsagn
fra nye deltagere
Årets arbejdshunde: Data, billeder, kontakt til vinderne - Stinne
Indhold i øvrigt (checkliste Dorte)
Dommerpræsentation for næste udstilling
Dommerkommentarer fra 3 x dommere - Helle
Artikel vedr. standard af Ann Woodrow - Helle
Ny hundelov - Erik
Notits i bladet: hvem har gamle skrivemaskiner? Klubben køber
2. Omkostningsinstruks
Er næsten færdig, Stinne er ved at lægge sidste hånd på den
3. "Bogen"
·Atelier vil ikke udgive den. Vi skønner det formålsløst at forfølge
sagen juridisk. Vi kontakter DKK til forslag om et andet forlag. Ekstrakt af bogen kom uautoriseret i Jagtbladet, forfatter kontaktes
mht. brud på vores copyright.
4. Fundats for vandrepokal
Søren færdiggør inden RR dag

2. Sinuschecker-liste
Opdateres på webben
3. Tonen i klubben – bestyrelsen synes at tonen på det sidste er
blevet mere hård, og at der er mange uunderbyggede rygter –
hvordan kan dette bekæmpes?
Vi har alle et ansvar for at fremme den gode klubånd. Både bestyrelse og medlemmer.
4. Bestyrelsens arbejdsopgaver - og fordelingen af disse blev diskuteret og der var enighed om at alle der deltager i bestyrelsesmøderne skal bidrage til løsningen af den samlede opgaveportefølje.
5. Aktiviteter og opgaver, udvalg:
Udstillingsudvalget:
Igangværende:
1. Dommeruddannelse til RR - Sophie Lauridsen - indstilling til
DKK om start.
2. WDS 2010 og specialudstilling
Evaluering – udstillingen blev evalueret og forbedringspunkterne
gennemgået
Den har givet et kæmpeoverskud
3. RR-dagen: Materialer, aktiviteter, "drejebog"
Fodersponsorer fundet – sendes til Nada
Rosetter som præmier – sendes til Nada
LC – Sporkonkurrence søndag, så derfor ikke noget arrangement
på dag to
4. FDA-udstillinger - dommervalg.
Vi ønsker indflydelse på dommervalg
Nye: Ingen

5. Dommerseminar 2011
Helle tager kontakt til dommerforeningen om hvordan et seminar
normalt afholdes.
6. Opdrætterseminar 2010
Der er pt. ikke ressourcer til at gennemføre det, sagen kan genoptages, hvis der skønnes at være behov.
7. Dankort til klubben
Vi laver det om til et Visa dankort
8. Udstillings- og aktivitetskalender 2010-2011-2012
Stinne tager fat i en italiensk dommer og Helle i en Østrigsk
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5. Web- og PR-udvalget:
Igangværende: Ingen
Nye:
1. Vi mangler ”Velkommen til Ridgeback klubben” foldere til stambøgerne, Helle kontakter DKK og så for videre automatisk besked,
når der mangler.
2. Skema "Information om hvalpekuld", Online-indtastning? Kan
nogen fra Web udvalget lave det? Ellers vil et almindeligt worddokument være bedre.
(Fortsættes på side 10)

Klubben lykønsker

Hundesyndromet
I opslagsbogen ”Vestens sygdomme”
fandt jeg en beskrivelse af den
alment forekommende
sygdom ”hundeejer”
Ny Finsk champion
DKCH SEVCH SECH NOCH FICH NORDCH KLBCH
DKKV09 Inanda Mellberg Edelrood
Far: MultiCH Heshima Ya Kimba Energy of Red
Mor: Lionesque Clementine
Opdrætter: Marie Wijkander, SE
Ejer: Elisabeth Svendsen

Ny Verdens Veteran Vinder 2010
INTCH NORDCH DKCH SECH NOCH FICH DEVDHCH
DECH NLCH BECH LUCH CHCH KLBCH KBHV01-0208 KLBV02-03-04-05-06-07 DKKV04-05-08
DKJUBV07 EUVW08 WVW10 DEVDHVCH DEVCH
CHVCH SKVCH NLVCH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
Far: MultiCH Aakemba King Astor Gi’fumo
Mor: Zumeli’s Anzika
Opdrætter: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen

Ny Svensk + Nordisk Champion
INTCH NORDCH DKCH NOCH SECH DEVDHCH
DECH NLCH BECH CHCH KLBCH DEVDHJCH DEJCH
KBHV07 DKKV07 KLBV08-10 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

Sakset af Ane Marie Vilhelmsen
Latin: hundus iddiotus, er en sygdom med
et langt forløb.
Den kan ramme alle, uanset køn, alder
eller tidligere og nuværende status i samfundet. Tendenserne tyder på, at den i
visse tilfælde er arvelig. Langtidsstudier
har vist, at helbredsprocenten er meget
lav.
Første symptom er et ofte skjult ønske om
en hund, mange gange med en diffus baggrund. Sygdommen slår for alvor ud, når
patienten har købt en hund. Da ses de ude
uanset vejr (regn, sne og hagl), under den
bedste sendetid på TV vandrer de omkring
som zombier med deres hund.
Et andet symptom, som er meget almindeligt, er, at den nybagte hundeejer kan ses
springende rundt i skoven med et tomt
halsbånd i hånden samt en ansigtskulør,
som skifter fra højrød til en blåagtig nuance – vildt skrigende ”kom heeeeeeeeeer”!
Erfaringer siger, at man ikke skal forsøge
at få kontakt med den noget hysteriske
hundeejer, da dette er totalt meningsløst i
den situation, som er beskrevet her.
Ellers ses hundeejere ofte på gadehjørner
eller lign. i nær samtale med andre hundeejere, trods det, at de beviseligt ALDRIG
har mødt hinanden før.
Til højtider køber patienten ofte kødben og
hamburger i plast (med indbygget pip),
pakker gaverne smukt ind i gavepapir for
derefter at gemme dem til jul. Da tages
pakken frem under højtidelige former, for
at foræres til en, begribelig nok, uforstående hund.
Meget tid og mange anstrengelser lægges
altså i gaverne til jul og til hundens fødselsdag og evt. navnedag.
På et senere stadium ændres sygdomsbilledet til bl.a. at omfatte søvnvanskeligheder samt en mere letsindig indstilling til
penge.
Tidligt om morgenen, fortrinsvis lørdage og
søndage, ses de pakke deres biler med
madkurve med ekstra meget mad, rygsække, små sammenklappelige stole, bure,
hundetæpper, hunde, søvnige unger samt
modvillige ægtefæller.
Efter varierende timers bilkørsel tilbringes
dagen som f.eks.:
• Siddende på de medbragte stole i flere
timer intensivt opmærksomme på andre

patienter, som springer rundt i en firkantet ring. Derefter springer de selv et par
runder og får forskelligt farvede bånd,
som de viser på forskellige måder, enten i glæde, sorg, vrede eller skuffelse.
Værdien af båndene er ca. 10-15 øre og
udgifterne til sådan en dag ligger mellem 400-500 kroner + kørsel.
• Siddende på de medbragte stole i flere
timer intensivt opmærksomme på andre
patienter. Som robotter går de på f.eks.
en græsbane og gør umotiverede stop
eller små spring og hele tiden stift stirrende fremefter eller nedad. Derefter
går de med egen hund frem og tilbage
på ovennævnte græsbane, nøjagtig i
sammen fodspor, som de har gået før.
Her er indtægter og udgifter dog meget
ujævnt fordelt.
• Siddende på de medbragte stole i en
kold, mørk skov spisende den hårdt
tiltrængte, medbragte mad efter man
har drønet rundt med en hund i en
laaaaang snor ud og ind mellem skovens træer, været nødsaget til at kravle
over store kvasbunker eller i sidste øjeblik springe over et væltet træ eller forsøgt at undgå en sump – udgifter lig 0,
men indtægter masser af skrammer.
Behandling:
Når ovennævnte beskrivelse af symptomerne godkendes, findes der ingen tvivl
om, at sygdommen har fået fæste og behandling kan være resultatløs. For størst
mulig chance for at behandle en sådan
person, som er ramt af hundeejersygdommen, bør samtaleterapi sættes ind allerede
ved første symptom. Umyndiggørelse er
ikke at anbefale, selvom det har været
almindeligt frem til vore dage.
Videnskabelige undersøgelser har vist, at
hundeejeren yderst sjældent udgør nogen
fare for samfundet, og at patienten ikke
selv oplever sin sygdom som noget særligt.
Da de jo som regel er ganske glade og
fornøjede, kan man med god samvittighed
lade dem røre ved en og se på dem som et
pudsigt indslag i vort samfund.
Tja, hvem kan ikke nikke genkendende til
bare nogle af disse sygdomstegn?????
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Den nye hundelov
Den nye hundelov handler ikke kun
om muskelhunde.
Af Erik Kristensen
Den nye hundelov er vedtaget, hvilket der
har været megen debat om i medierne,
men denne debat har næsten udelukkende
drejet sig omkring de ”forbudte” hunde.
Det har Ridgeback Klubben givet sin mening til kende om – vi er ikke enige i at
forbyde bestemte racer, hvilket mange
eksperter også har deres meget store betænkeligheder ved.
Heldigvis er der indført en passus om at
loven skal revideres efter 3 år – så må vi
håbe fornuften sejre. En anden og helt upåagtet følge af den nye hundelov er en væsentlig stramning af sanktionerne
(bøderne) for overtrædelse af loven og det
er nok værd at holde sig for øje, uanset om
man har Gravhund eller Ridgeback.

Tidligere var Rigsadvokatens vejledende
bødetakster for overtrædelse af hundeloven mellem 300 og 600 kr. – nu ser det
ganske anderledes ud. Som det fremgår af

Der er sket en væsentlig
stramning af sanktionerne
for overtrædelse af
hundeloven

nedenstående, kan man hurtigt bruge nogle tusinde kroner, hvis ens hund stikker af
fra matriklen – her røg de første 2.000 kr.,

har den ikke halsbåndet på – så røg der
1.000 kr. mere, hertil skal lægges evt. omkostninger til Falck for transport, dyreinternat for ophold mv. – man kan hurtigt blive
5,000 kr. fattigere hvis ens hund stikker af
hjemmefra. Og har man ikke de øvrige ting i
orden så stiger prisen med raket fart
Som det fremgår af skemaet, har politiet
mulighed for at give en række påbud til
hundeejeren bl.a. at hunden skal bære
mundkurv mv. Overtrædelse af disse påbud, kan i yderste konsekvens medfører
aflivning af hunden.
Lad nu være med at læse dette som en
skræmme kampagne – men for alles skyld
pas på din hund både for hundens skyld og
ikke mindst din tegnebog.

Overtrædelse af § 1, stk. 1, ved som besidder af en hund ikke at have sørget for, at hunden, fra den er 8
uger gammel, er mærket og registreret

Kr. 2.000

Overtrædelse af § 1, stk. 1, ved som besidder af en hund ikke at have sørget for, at hunden, fra den er 4
måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse

Kr. 1.000

Overtrædelse af § 3, stk. 1, 1.-3. pkt., ved at have ladet en hund færdes uden ledsagelse på gader, veje,
stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, i byer og områder med bymæssig bebyggelse

Kr. 2.000

Overtrædelsen i kombination med bid eller forvoldt skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang

Kr. 4.000

Overtrædelse af § 3, stk. 4, ved uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse som besidder af en
hund at have undladt at drage omsorg for, at den ikke strejfer om

Kr. 2.000

Overtrædelse af § 6, stk. 1, ved som besidder af en hund at have undladt at træffe de foranstaltninger,
der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang

Kr. 4.000

Overtrædelse af § 8, stk. 2, ved som besidder af en hund at have undladt at holde den ansvarsforsikret.

Kr. 3.000

Overtrædelse af pålæg givet i medfør af § 6, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, jf. § 12, stk. 1

Kr. 3.000
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Hvalpeliste pr. 06.09.2010
Hvalpe født

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

23.06.2010

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:

Planlagt parring

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

September

Kennel Linnemann
Lykke & Lorenz Linnet
Saksen 2, 8464 Galten
Tlf.:
75504549
E-mail: mail@kennel-linnemann.dk
Web:
www.kennel-linnemann.dk

Obunja Azibo

DKCH
Chanja Chimbuka

HD:
AA:

HD:
AA:

1 tæve tilbage

A
0

A
0

B
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.

Foto © Benny Fischer
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DKK store ring
(Fortsat fra side 6)

5. Avls- og sundhedsudvalget:
Igangværende:
1. Information om Hvalpekuld SKAL udfyldes af alle, der har haft kuld ellers kan
de ikke komme på hvalpelisten. Undersøges og rykkes for
Nye:
1. Sinus attest DKK – forkert oplysning fra DKK, sinus attesten skal udfyldes af
dyrlægen FØR tatovøren kommer og bliver pt pr automatik udleveret af tatovøren
7. Aktivitetsudvalget:
Igangværende:
1. Planlagte træningsaktiviteter
Træning starter op i Vallensbæk, se hjemmesiden

DKK Vejen 15.08.2010
Best in Show 3 - Veteran
MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi

2. UHM Sjælland, under udarbejdelse
3. Schweissprøver
29/8 på Sjælland og mange tilmeldt til Retrieverklubben i Jylland 8/8
4. Vildtspor-championat
Vi er enige om at der skal indføres et dansk Vildtspor championat. Erik og Elisabeth sætter sig ned og laver et udkast ud fra de indkomne forslag, bestyrelsens
holdning er, at et dansk Vildtspor championat skal være sammenligneligt med de
nordiske.
5. Andre aktiviteter
Nye: Ingen
8. Eventuelt

DKK Vejen 15.08.2010
Bedst i Gruppen 4
MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi

Velkommen til nye medlemmer
Michael & Annika Bekker, Roskilde
Ann of Guy Berenson, Taastrup
Johanna Björkgård, København Ø
Hanne Bursche, Solrød Strand
Heidi Sylvest Busch, Jyllinge
Tenna Clausen, Dronningmølle
Leif & Dorte Elling, Haslev
John Frandsen Lau, Odder
Willard Frank, Slagelse
Heidi Fynbo Hansen, Klampenborg
Rikke Jensen, Køge
Michael Jørgensen, Roskilde
Erik Hørdum Larsen & Karin Højen Johannesen, Viby Sj.
Mai Melgaard & Jens Churchill, Århus C.
Christopher Mogensen, Holte
Linnea Nilzen, Vejle
Helen Olsen, Vemmelev
Lone Østergaard Roslev, Helsinge
Camilla Sand, Ålborg Ø
Michael Schou, Humlebæk
Tina og Gert Viuf, Kastrup
Teena Wolf, Silkeborg
May Bruun Wahl, Glostrup
Sonja Födermair, Østrig
Elin Lehrmann, USA
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DKK Vejen 15.08.2010
Best in Show - Avlsklasse
DKCH Spring Vally’s Athena Olympia

DKK Vejen 15.08.2010
Best in show 3 - Opdrætsklasse
Side 10
Kennel Kinyemi

Om standarden
Hanhunde-dommeren fra specialklubudstillingen dagen efter World Dog
Show 2010 fortæller om sine tanker
omkring racestandarden.
Af Ann Woodrow (oversat af Helle Lauridsen)
Jeg var i Dublin for et stykke tid siden for at
give et Engelsk Kennel Klub kursus i bevægelser og standard for den Irske Ridgeback
Klub. Det var en dejlig dag med nogle skønne hunde fra forskellige racer. Det var også
en meget dyr dag for en lille klub som havde håbet at dommerne ville deltage så specielle Ridgeback detaljer kunne blive diskuteret i forhold til strukturen på den ”basale”
hund. Men kun tre deltog hvilket var en
skam da input fra erfarne dommere er
uvurderligt.

Deres fødder og led ville ikke kunne klare
vægt belastningen, de ville blive hurtigere
trætte – og aller vigtigst, de ville aldrig være i stand til at producere de lynene hurtige
bevægelser som det at ”holde” en løve eller
en leopard - eller et andet meget arrigt
kattedyr.

Værtsklubben følte at det var alt for ofte at
”all-round” dommere enten ikke var klar
over vigtige race-specifikke punkter eller
ignorerede dem og at alt for mange af disse
dommere ikke går til race-specifikke seminarer hvor de kan få en god fornemmelse
for racen. Denne mangel på viden kan resultere i overfladiske bedømmelser og fristelsen til at ”være på den sikre side” hvilket er skadeligt for alle racer.

roligere og længere

Den irske klubs bekymring er universel,
først og fremmest sker det alt for ofte at alt
for store hunde vinder. Standarden er helt
klar her og beskriver at den ønskelige størrelse for hanner skal være mellem 63 og
69 cm i højden med en vægt på ca. 36,5 kg
og at tæver ønskes mellem 61 og 66 cm
med en vægt på 32 kg.
Især vægten kan komme som en overraskelse for nogle, den har altid været regnet
noget lav i England, men hvem besluttede
sig for at fjerne den (i den engelske standard) og hvorfor? Både højde og vægt koncentrerer tanken om hvilken størrelse og
form der vil give en Ridgeback som passer
til sit formål. Det er et faktum at for store
dyr altid fanger øjet i udstillingsringen.
F.eks. har det for store tunge dyr roligere og
længere bevægelser, hvilket ser nydeligt
ud, men sådan en RR ville aldrig overleve
deres hårde arbejdsbetingelser i Afrika.

Det for store tunge dyr har
bevægelser, hvilket ser
nydeligt ud, men sådan en
Rhodesian Ridgeback ville
aldrig overleve de hårde
arbejdsbetingelser i Afrika

beskrivelse af en combinationsfarve, dvs
farven på hvede, lyst i midten mørkere
udenpå – dvs. lys gylden med en blød rød
mixed i varierende nuancer i hele pelsen.
Nogle opdrættere falder for deres preferance for mørkt rødbrune Ridgebacks. Der
er ingen tvivl om at de er kommercielt attraktive og på ønskelisten for mange første
gangs købere, men dommere har ikke den
luksus at afvige fra standarden. Argumenter for denne farve, f.eks. at den har været i
racen siden begyndelsen er irrelevante, så
længe standarden er som den er.
Vi skal avle og dømme efter standarden –
funktionsdygtige Ridgebacks. Overvægtige,
tunge eller for mørke RRs bør tilslutte sig
dem med skæve kroner eller for meget
hvidt. De er helt sikkert dejlige hunde, men
bør sælges som kælehunde til en reduceret
pris og har ingen plads i ringen hvis du
følger standarden.

Når de for store Ridgebacks får de korrekte
hunde til at se ”lidt små ud” bliver deres
ejere naturligvis forurettigede. Noget af det
sværeste i Ridgeback avlen er netop at avle
en hund der har denne svære kombination
af styrke og kvalitet.
Klubbens andet store problem med mange
dommere er at meget mørke hunde bliver
belønnet. Denne mørke farve har åbenbart
været foretrukket i Sydafrika for nogle år
siden og er siden blevet prominente i ringen også i Europa.
Standardens beskrivelse af farve har ikke
ændret sig siden den første blev skrevet i
1920’erne: Lys hvedefarvet til rød hvedefarvet og ingen anden farve er godkendt.
Men det er først i de seneste år dette åbenbart giver problemer. Hvedefarvet er en
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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

