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KLUMMEN
Af Helle Lauridsen
Ridgeback aktiviteter = aktive Ridgebacks
(og ejere)
Da jeg fik min første Ridgeback for næsten
20 år siden var racen netop ude af gruppen ”store Selskabshunde”, og på mange
måder var folks indstilling til racen stadig
meget farvet af dette. Ridgebacks blev
yderst sjældent brugt til andet end udstilling og almindelig familiehunde.
Det var måske også tidens træningsmetoder, hvor hundetræning på mange måder
stadig var kæft trit og retning, og derfor
ikke specielt velegnet til Ridgeback’ens
temperament, der gjorde at de færreste
kom længere end gennem den almindelige
hvalpetræning, før de gav op. Ofte med
”hjælp” fra trænerne, der ikke var bange
for at sige, at en Ridgeback jo ikke kunne
lære noget og faktisk var temmelig dum.
Og mange var historierne i RRRidgebacken
om hunde, der ikke syntes om at lære
lydighed, men i stedet, med Ridgebackens
uvurderlige sans for humor, drillede både
ejer og resten af holdet.
Men dette har heldigvis ændret sig komplet , og det er nu mere normen end undtagelsen, at en Ridgeback ”arbejder”, det
være sig med Rally, Spor, Lydighed eller
Lurecoursing.
Det var derfor med nogen forbavselse at
jeg til en udstilling for ikke så længe siden

sad ved siden af en udenlandsk RR dommer, der i dybeste alvor sagde, at han ikke
fattede hvorfor racen var blevet flyttet over
i gruppe 6, den kunne da ikke bruges til
noget! Der var i hvert fald ingen i HANS
land, der brugte den til andet end hygge og
udstilling.
Det har faktisk fået mig til at tænke meget
lige siden - hvad har gjort, at vi i dag i
Danmark betragter Ridgebacken så anderledes end de sydligere FCI lande? Det er
jo tydeligvis ikke gjort ved bare at flytte en
race fra en gruppe til en anden. Men derimod ved en lang og vedholdende indsats,
både fra enkelte ildsjæle, som i de sidste
mange år har kæmpet hårdt for at Ridgebacken bliver set som en race der KAN,
både i skoven med næsen i sporet, i lydigheds- og rally-ringen, og fra de enkelte
hundeejere, der med stor arbejdsiver og
entusiasme har kastet sig ud i de discipliner som tiltalte dem, samt fra de opdrættere der igen og igen har forklaret forventningsfulde hvalpekøbere, at Ridgebacken
måske nok er en sofahund, men sandelig
også en hund, der kræver en indsats, og
som elsker at arbejde.
Der er nu fast Lurecoursing og Schweisstræning på begge sider af bæltet (når ikke
sneen lukker skovene) og lydighedstræning på Sjællandssiden. Herudover er der
jo rigtigt mange, der selv træner spor, eller

går til lydighed i de mange andre regi der
tilbyder sig, og Ridgebacken klarer sig
rigtigt flot både i træningen, og når det
gælder. Det længe ventede sporchampionat har netop været til høring i Dansk Kennel Klub, og vi venter i skrivende stund på
svar om det kan godkendes.
Al denne aktivitet er helt sikkert til gavn for
racen, vores hunde er stadigt hunde der
både kan udføre et stykke arbejde og være
smukke i udstillingsringen, og det er heldigvis ofte de samme hunde, der klarer sig
fantastisk i ringen og som også viser særdeles gode brugs evner.
Vi er kommet langt i de sidste 20 år, hvilket helt sikkert er til gavn for både hundene og ejerne som får så meget mere glæde af hinandens selskab, samt dejlige
lange stunder udenfor i vejr og vind.
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Side 3

Referat fra bestyrelsesmøde
3. oktober 2010 på Scandic i Odense
Tilstede: Søren, Erik, Nada og Helle (ref.) og Dorte – frameld fra
Stinne og Poul
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 4/8-2010
Godkendt
2. Aktiviteter og opgaver, generelt:
Igangværende:
1. Blad 4 2010
* Klummen
* Indhold i øvrigt:
Skriv om RR dag. Helle samler dommerkommentarer fra
Sunds og fra Martin Klopsch. Dorte skriver om træning i
Vallensbæk. Schweissprøven på Sjælland – hvordan gik
det? Og hvorfor gik det som det gik? GF indkaldelse, tid ’
& sted Hedensted, (vi diskuterede sikring af lovenes
validitet og har i den forbindelse vedtaget, at vi fremover
vil have lovene som ikke-redigerbar pdf på hjemmesi
den), Helle. Klummen: Helle, om stigende alsidig
brug af hundene (spor, lc, træning, jagt osv). Hindse
Madsens leder om ”Dem og os” i Hunden, må vi bringe
den? Helle
2. Omkostningsinstruks
Stinne, ligger nu på Google docs
3. "Bogen" - nyt forlag

Velkommen til nye
medlemmer
Tommy Andersen, Jyllinge
Laila Andersen, Aalborg
Pia Berg, Christiansfeld
Stephanie Dyva & Jeff Kock, Taastrup
Gerd Nyegaard Hansen, Lejre
Stefan Kragh, Holstebro
Gitte Højmark Løvstad, Brædstrup
Benta Dons Møller, Rødding
Jan Nielsen & Mette Gudnitz, Espergærde
Carsten Panduro Nielsen, Helsingør
Søren Bo Pedersen, Herlev
Ulla Toft, København NV

Vi har fået anbefalet en trykker i Svendborg, som Søren
kontakter vedr. pris og format.
4. Fundats for vandrepokal for Årets hund
Er i orden, pokalen er evigt vandrende
5. Dommerseminar 2011
Nov. 2011, Helle skal kontakte dommerforeningen vedrørende normal struktur
6. Dankort til klubben
Visa dankort er ankommet
7. Udstillings- og aktivitetskalender 2010-2011-2012
2011 på plads, det er noget af en jagt at få fat i dommerne, man skal som regel have fat i 3-4 emner før man
finder en der har tid på den pågældende dag.
8. DKK medtage titler i Hundeweb i katalog - FDA ?
Afventer bestyrelsesmøde i FDA
9. World Congress 2016
August 2016, kontakte Wonderful Copenhagen kan måske hjælpe.
10. Aktuel økonomisk situation (orientering, Stinne)
Kassebeholdning 38.851 + 10.000 på World Congress
kontoen, vi har endnu ikke modtaget penge fra DKK fra
sidste udstilling
11. Materialehåndtering - boden, m.v.
Nytårsmøde 20 eller 27/2 (afhængigt af program for
Viden på bordet den 27/2 – se punkt under Avls og
sundhedsudvalget) hos Helle, hvor vi sorterer kasser og
gør ved. Henrik laver julefrokost!
12. Fordeling af arbejdsopgaver
Point og årets hunde er store og vigtige opgaver. De fleste andre større opgaver er allerede lagt i udvalg og bør
debatteres og fordeles her.
13. Formandsmøde DKK 8/1 - 11
Fremtid for skrivning af udstillingskritikker – ER skrivemaskinen ikke snart død?
14. Fakturaer fra DKK - nu på email - adresser?
Taget til efterretning – sendes til kassereren
3. Aktiviteter og opgaver, udvalg:
Udstillingsudvalget:
Igangværende:
1. FDA-udstillinger - dommervalg.
Vi har gjort opmærksom på utilfredshed med dommervalg på sidste FDA udstilling
2. Jessie Borregaard Madsen autoriseret RR-dommer
Tillykke
3. Annette Bystrup aspirant på udstilling 9/1 - 11
Nye:
1. Logistik omkring dommere.
På foranledning af et medlem har vi diskuteret problema(Fortsættes på side 6)
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Tag roligt på skovtur – men
husk, at I er skovens gæster!
Løse hunde i skoven kan være til stor gene for
skovens dyr. Samtidig kan de medvirke til stress,
når de, ude af menneskekontrol, går på jagt.
Tekst Erik Kristensen
Foto Ane Marie Vilhelmsen og Benny Fischer
I den seneste tid, har flere og flere hundeklubber over hele landet, oplevet stigende
vanskeligheder med at få/låne træningspladserne i skovene – det gælder både de
private og statens skove.
Man skal huske på at skovdrift i dag, er en
meget hård business, hvor man virkelig
skal være om sig for at få en rentable drift.
Ikke mindst jagt, er en stor indtægtskilde
for mange skovejere, så vildtpleje er et
must hvis man skal kunne sælge jagtrettighederne til rentable priser.
Når man er på skovtur med sin familie og
hund, skal man huske på, at hunden i bund
og grund er et rovdyr, der i tidernes morgen
har levet af at jage, så det er ganske natur-

ligt, at hunde går på jagt,
når de får fært af et dyr –
og det er her vi er ved at nå
ind til problemets kerne.
Mange hunde bliver til dagligt
luftet i ”byen”, hvor mængden af vilde
dyr er til at overse. Mange har i byen
rigtig godt styr over deres hunde – de
kan sagtens gå med hunden uden
snor og hunden kommer, når man
kalder – så mange hundeejere, tror at
de kan gøre det samme ude i skoven.
Her er det så, det går galt for rigtig
mange hundeejere. Hjemme i parken kan
man måske sagtens gå med sin hund uden
snor og have fuld styr på den – så det kan
man selvfølgelig også i skoven. MEN man

glemmer, at i skoven er der MASSER af
fært fra mange forskellige dyr – derfor er
det bare så spændende at lukke af for hørelsen og følge snuden efter et eller andet
spor – og du står tilbage og kan råbe/
skrige/klikke/fløjte lige så tosset du vil –
din hund er gået på jagt, og lige nu er det
bare meget mere spændende end dig.
Her skal vi huske, at det er en ridgeback vi
står med – de fleste af vores kære hunde
har en meget stor selvstændighed og rigtig
stærk psyke – så de tør godt tage på skovtur uden mor eller far – specielt hvis der er
noget udfordring i det.
Når så din hund kommer til enden af sporet
– eller blot kommer ind i den tætte bevoksning, så er hunden med til at stresse skovens faste beboere – vildtet – husk det er
et rovdyr, der pludselig kommer ind i vildtets ”stue” – mange af skovens dyr har kun
omgivelserne som beskyttelse, og deres
evne til at falde i med disse.
Helt galt går det, hvis man har flere hunde
(Fortsættes på side 6)

Side 5

(Fortsat fra side 5)

med – så går de virkelig på jagt, og er i
stand til at fange vildtet og dræbe dette –
og jeg skal hilse og sige, det ser ikke pænt
ud på forsiden af avisen – og man kan ikke
på vildtets skader se, om det var en Rhodesian Ridgeback eller en Tysk Ruhåret der
var ”gerningsmanden”.
Det er derfor overordentlig vigtigt, at vi alle
overholder reglerne, når vi færdes i skovene – det skulle nødigt blive sådan, at skovene bliver lukket for hundeejere!!!!
Så skal din hund have lov til at løbe løs i
skoven – så hold dig til en af de forholdsvis
mange hundeskove, der findes over alt i

(Fortsat fra side 4)

tikken vedr. kontakt med dommeren før, under og efter udstillingerne, og har konkluderet, at vores gældende praksis følger DKKs
regler til punkt og prikke. Vi finder
derfor ikke anledning til at lave
særlige ordninger.
Udstillingsregler sendes til dommeren før udstillingen.
Og HUSK at der skal aftales på
forhånd hvilket sprog der dømmes på.
2. til PM’en
Skriv at der henstilles til udstillerne, at indgangsarealer til udstillingen holdes fri for hunde og
bure så alle kan komme uhindret
ind med egen hund.
3. RR dag 2011
Den dommer vi havde valgt
(Lynne Harwood) skal desværre
også dømme i Stockholm 30/6
2011, derfor vil vi gerne prøve at
finde en anden.
4. Tuasiwa's vandrepokal - regler?
Pokalens gives til den hund i
junior klasse tæver, der på årets
første RRK udstilling får 1.pr. 1.v
med CK iflg fundats (og blev derfor ikke uddelt til bedste unghund
9/1 2010 da ingen fik excellent).
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landet – her må hunden løbe løs - MEN
UNDER KONTROL!!! Du har stadig ansvaret
for din hund – også i hundeskovene.
Du kan læse meget mere om det at færdes
med hund i naturen på bl.a. Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside
www.skovognatur.dk, her finder du også et
rigtig godt kortmateriale over mange af de
danske skove, både med kort, gode beskrivelser af vandreture mv.
Men husk – “better a stormy day in the
woods with my dog - than a sunny day at
the office”

5. "Årets barn/hund" - problematik
Der har været vigende interesse
for barn & hund og juniorhandling
konkurrencerne og årskonkurrencen er derfor afskaffet. Vi beklager meget at deltagerne i konkurrencen i 2009/2010 ikke fik
uddelt pokaler på Ridgeback
dagen – se blad 4 for vinderliste.
Vi tager hele problematikken vedr.
B&H og Juniorhandling op på
næste generalforsamling.
6. 16-dages reglen DKK afskaffes
Hvilket betyder at der nu ikke
behøver at være 16 dage før eller
efter en DKK udstilling til en RRK
Udstilling.
7. Nye udstillingsregler 2011
Nada skriver lidt til bladet om de
nye regler.
8. Dommerønsker for int. udstillinger
2013 til DKK
Helle sender listen med medlemmernesforslag til DKK.
9. Udskiftning af vinderpokaler til mere
brugsanvendelige ting (medlemsforespørgsel)?
Lægges ud til medlemmerne på
kommende Generalforsamling
(+notits i blad4)
10. Hvor lang karenstid skal der være
før genbrug af dommere? Spørg
DKK Helle.

11. Dommeruddannelse
Stinne har udsat sin dommeruddannelse på ubestemt tid.
Web- og PR-udvalget:
Igangværende:
1. "Velkommen til Ridgeback Klubben" foldere til at vedlægge stambøgerne. Helle checker igen om
DKK er løbet tør og melder tilbage til Erik, som evt. laver flere.
2. Skema "Information om hvalpekuld" online indtastning.
Se pkt. 1 under avls og sundhedsudvalget.
Nye:
Nordisk klubbladsudveksling - til hvem?
Vi sender til formændene.
Avls- og sundhedsudvalget:
Igangværende:
1. Skema "Information om hvalpekuld"
Rykker procedure: Helle sender
den enkelte opdrætterliste over
fødte hvalpe og beder om de resterende oplysninger vedr. kuldet.
Nye:
1. Regler for omplaceringshunde (oplæg
hvalpeanviser).
Reglerne skal ændres til at det er
gratis for medlemmer, og at klubben stadig sætter information på
(Fortsættes på side 18)

En ”mager” schweissprøve
Tekst Alexandra C. Nielsen
Foto Benny Fischer
Den sidste søndag i august holdt vi
schweissprøve i Rhodesian Ridgeback
Klubben.
Prøven blev holdt i St. Dyrehave i Hillerød,
en historisk og smuk skov, og på de samme
arealer, hvor vi holdt den første prøve for 1
½ år siden - stifindere var også de samme. Dengang havde vi stor succes med
prøven, 7 ud af 8 bestod. Det samme kan
vi ikke prale af denne gang!
Da der havde været lodtrækning og prøven
var blæst i gang var det bare at vente på
sin tur.
Der var 3 overnatningsspor og dem startede vi med. Vejret var perfekt. Der havde
været let regn om natten og denne dejlige
morgen skinnede solen, så forholdene var
optimale.
1. hund var en Weimeraner. En rigtig dygtig
ekvipage, og vi var så heldige, at en del af
sporet kunne ses fra hvor vi stod. Men hvad
var det lige der skete? Den hund der ellers
er så dygtig ville slet ikke gå spor! De gav

simpelthen op. Så kom dagens første RR.
En super sporfast hund. Den fik også et 0.
Nu var det Uncas og mig, der stod for tur.
Jeg havde lige nået at se Bwana og Jan
komme tilbage. Jan lignede en tordensky.
Uncas fandt fint anskudssted og gik derudaf, men det var så mig der ødelagde det
hele. Vi fandt aldrig dyret, men fik dog 42
points.
Så var det 3-timer sporerne, der skulle gå.
Første hund var en tysk korthår. De kom
tilbage efter 15 min og havde fået havde en
1. pr i hus.
Så var resten Ridgebacks. De eneste, der
udmærkede sig var Cassie og Eva. De fik en
3. pr., selv om der var en flok svampeplukkere inde over deres spor. Gazella blev
fremhævet for sin sporvilje af dommeren,
det var imidlertid ikke nok, hun fik også 0.
Så dagen bød på en 1. pr og en 3. pr. Vi må
simpelthen i gang
med træningen, så
der kan rettes op på

de dårlige resultater.
Der var præmier til alle. Oliver’s havde doneret foderspande fyldt med alverdens
gode ting, og alle fik også Ridgeback-vin. 1.
præmiehunden fik en super lækker snor fra
Aktiv Hundeliv, og fra samme sted var der
en sporline til Cassie og en Guftaske til
Gazella.
Majbritt havde lavet dejlig frokost, så selvom dagen sluttede i øsende regn (de sidste
to spor blev gået i regn), blev det alligevel
en dejlig dag.
Vi vil gerne takke skovens folk for lån af
arealer, dommer Stig Jensen, prøveleder
Tine Suhr, stifinderne Kristian Wittenborg
og John Vejby samt vores dygtige hornblæser Jesper Lage. Han var noget trist over
ikke at komme til at blæse mere. Disse har
alle brugt af deres fritid for, at vi skulle få
en dejlig dag. Det fik vi også selv om det var
et magert resultat.
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Kære alle.
En stor hilsen fra Bikita og Susanne til alle vores
hunde- og menneskevenner med ønsket om en
rigtig glædelig Jul og et godt Nytår med en
speciel tak til Alexandra for hjælp til træningen
og til Benny for alle de smukke billeder.
2010 har været et sjovt og spændende år for
Bikita. Vi har haft glæde af både schweiss- og
lydighedstræning, og også samværet på mange
udstillinger. Bikita har taget LP1 og blev årets LP1
hund i Ridgebackklubben. Hun har også været til
unghundementaltest, og alle røntgenbillederne af
hofter, albuer og skuldre er perfekte, så nu håber vi på, at Bikita får sit første kuld hvalpe i
2. halvdel af 2011. Susanne har været på opdrætteruddannelse og i disse dage venter vi på vores
kennelmærke. Snart får vi en hjemmeside, hvor I
vil kunne læse mere om Bikita på www.bikitas.dk
Kærlig hilsen fra Bikita & familie

www. bikitas.dk

Julen 2010

For 10 år siden …...
DKCH Dashiki Mandinka 10 år den 18.9.2010

Hvis din hund snart
bliver 10 år, og hvis
den har mere end et
kuld hvalpe i Danmark,
håber vi meget at høre
om den. Send din
artikel til redaktøren.

Tekst Klaus Lambæk
Foto Klaus & Belinda Lambæk
Vi blev de lykkelige
ejere af vores første
RR i efteråret 1998,
og efter et par meget spændende
hundeår besluttede
vi os for, at Cheewa
skulle have en ligesindet firbenet kammerat at tilbringe hverdagen sammen med.
Vi var så småt kommet ind i RR verdenen.
Gik til lydighedstræning, deltog i hundeudstillinger og havde stiftet en masse nye
bekendtskaber i et for os helt nyt miljø. Ved
udvælgelsen af vores næste RR var aftalen
i familien, at vi ville have en hvalp fra et
forældredyr (han), der tiltalte os begge af
både udseende og temperament. På det
tidspunkt var Internettet stadig i sin spæde
opstart, det var begrænset med opdrættere
der havde hjemmesider, så vi besøgte adskillige udstillinger for at se på RR’s.
I efteråret 2000 kørte vi til Herning for at se
RR’s på den årlige Nordisk Vinder udstilling.
Min kone blev ret oprørt, da vi kom derover,
fordi jeg ikke havde orienteret korrekt omkring tidspunktet for bedømmelsen af RR’s.
Vi kom for sent til at se noget som helst, der
stod kun enkelte udstillere tilbage, da vi
ankom!
Men opdrætteren til vores første RR stod
der med en for os fremmed RR-han for enden af linen. Vi faldt omgående for ham, og
mødte efterfølgende hans stolte ejer, en
herlig svensk pige fra Stockholm, hvor den
pågældende hanhund også var opdrættet hos Djungelkattens kennel.
Ulon var hans kaldenavn, i kataloget stod
der SCH Djungelkattens Neatridged Nembo.
Vi fik fortalt, at der var planlagt parring med
Ulon i både Sverige og Finland, og at der
skulle være muligheder for at købe en hvalp
fra en af disse opdrætter.
Begge opdrættere havde heldigvis hjemmesider, så vi kunne se billeder af tæverne, og
danne os et lille indtryk af opdrættet.

Beslutningen blev, at vi kontaktede opdrætteren i Finland for at forhøre os om muligheden for at købe en hvalp fra hendes kuld.
Jeg sendte to-tre e-mails uden at høre noget
fra opdrætteren, og var så småt begyndt at
opgive aktionen, da jeg efter 14 dage blev
ringet op af en finsk dame, der beklagede
meget, at jeg ikke var blevet svaret tidligere.
Hun oplyste, at der var usolgte hvalpe tilbage fra kuldet, og hun bekræftede ligeledes,
at mine ønsker for en hvalp kunne efterkommes. Jeg havde i min første e-mail til
opdrætteren introduceret mig selv og familien, og havde ligeledes fortalt, hvad det var
jeg håbede på at kunne opnå med en kommende RR. Hvordan hun så kunne det må
forblive i det uvisse, men når jeg tænker
tilbage er det altså lykkedes, jeg tror, vi har
været meget meget heldige.
Jeg fik tilsendt billeder af den hvalp, de
mente var egnet for eksport til Danmark, og
det gik omgående ud over opdrætteren til
vores første RR. Jeg kørte sporenstregs op
til ham med en stak udskrevne billeder, for
at få hans kommentarer til vidunderet fra
Finland.
Nøgternt, som altid, gennemgik han billederne og kommenterede, hvad han så,
uden ellers at tage stilling til om han syntes,
at hvalpen så godt ud eller ej. Den beslutning måtte og skulle være vores egen!
Han pegede på tre ting som jeg burde være
opmærksom på ifald jeg tog til Finland for
at se på vidunderet, og han forsøgte også at
få mig til at forstå, at jeg skulle være i stand
til at sige nej deroppe, hvis der var noget
jeg ikke kunne forliges med. Det er altså
meget svært, skulle jeg hilse og sige,
man har jo mere eller mindre besluttet sig
hjemmefra, men ikke desto mindre er det
korrekt.

Turen igennem lufthavnen og retur med
flyet til Kastrup, tog den lille i strakt arm.
Tinka blev beundret af alle på vores vej,
både ved bagageindvejningen, hvor jeg i
øvrigt måtte betale gebyr for overvægt, af
personalet ombord på flyet, samt af tolderne i Kastrup. Der var mange, der løftede
øjenbryn over, at jeg var taget til Finland for
at købe en Afrikansk løvehund…..
Den lille indtog vort hjem med storm, hvilket
ikke passede vores ældste RR. Vi begyndte
så småt at blive bekymrede for om Tinka
ville blive accepteret, men i løbet af en uges
tid tøede gammelsmølfen op og tog sig derefter kærligt af den lille krudtugle, i samarbejde med den ene af vores katte.
(Fortsættes på side 20)

Jeg fløj til Finland tidlig søndag morgen d. 5.
dec. 2000, hvor Tinka’s opdrætter afhentede mig i lufthavnen. Besøget varede et par
timer, hvorefter jeg returnerede til Helsinki
med den skønneste lille RR i mine arme.
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Leder fra Hunden
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Bikita og Susanne til LP1
Det er altid spændende at gå til lydighedsprøve.
Bikita og Susanne blev de første fra
træningspladsen i Vallensbæk.
Tekst Alexandra C. Nielsen
Foto Benny Fischer
På en noget kold dag i maj måned skulle
Linnemann Bikita og Susanne for første
gang se, hvad alle deres anstrengelser til
træningen i Vallensbæk kunne række til.
Bikita var kommet i løbetid, så de skulle
først op til prøven som de sidste. De kom
dog til Albertslund i meget god tid.
Det er altid fornuftigt, specielt, når man
som Susanne ikke har prøvet det før.
Susanne satte sig simpelthen lige ved siden af dommerteltet, så hun kunne høre
alt, hvad dommer Hans Ove Pedersen sagde om de andre hunde, der var oppe.
Det blev en lang dag, da der var mange
hunde til prøve. Men endelig blev det deres

tur. Bikita startede med tandvisning. Det
gik flot, det er hun jo vandt til fra udstilling.
Forskellen her er, at man i LP selv viser
hundens tænder. Det blev til 10 point.
Så kom Lineføring. Her var der en del vendinger, som ikke var helt skarpe og Bikita
hang noget mod slutningen, men også her
blev det til en pæn karakter.
Så fortsatte det ellers med Stå, Spring,
Stillingsskift, Indkald, Næsesøg, og Fællesdæk.
Det hele gik meget, meget fint – stille og
roligt tog de den ene øvelse efter den anden. Susanne havde virkelig styr på sagerne, men det var tydeligt, at da vi kom til de
sidste øvelser, så blev det en noget nervøs

fører. Susanne havde vist lugtet en fin placering!
Benny, der bor i nærheden, var stødt til
vores lille selskab. Han tog billeder under
hele forløbet.
Nu var det så bare at vente på præmieuddelingen. Man starter med det dårligste
resultat og arbejder sig stille og roligt opad i
præmieringen. Bikita og Susanne opnåede
en flot 1. præmie og dermed er de nu i
klasse 2! Så der er noget at træne hen
imod.
Jeg ønsker dem held og lykke, og jeg glæder mig til at følge dem.
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En dag i Vallensbæk
Lydighedstræning i Rhodesian Ridgeback
Klubben er givtigt for hund og menneske
- både fysisk, mentalt og socialt.
Tekst Dorte Qvist
Foto Benny Fischer
Det er søndag morgen, vi havde gæster i
går, og jeg er træt. Alligevel kommer jeg på
højkant - turen til træningspladsen i Vallensbæk står først på dagens program.
Lydighedstræning og socialt samvær er
ingredienserne i de næste 3 timer.
Jeg ankommer lidt senere end tiltænkt, og
hvalpeholdet er allerede godt i gang - 10
hvalpe og deres førere.
På et lille campingbord i kanten af arealet
har Benny dækket op med kaffe, mælk og
krus - og jeg nyder dagens første kop kaffe. Alexandra har bagt et par fantastiske
brød, og jeg tænker, at her forstår Ridgeback-folket virkelig at hygge sig (igen).
Det er første sæson med den nye træner,
Katrine Søegaard. Katrine er uddannet hos
Hund og Træning, og adfærdskonsulent fra
etologisk institut.

Ikke alle hvalpeholdstilmeldte deltager i
dag, men de der er med, er meget koncentreret om træningen. De laver ”indkald”.
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Alle hvalpene er enormt fokuseret
på deres førere, som på skift
overlader hvalpen til træneren, og
derefter går 20-30 meter væk.
Når føreren kalder, ser man hvalpen med
flyvende ”arme og ben” spurte hen til sin
fører - ”puha, jeg troede, at du ville gå fra
mig”. Jeg elsker at se på det, og jeg ved, at

alle førerne får et glædessus i maven, hver
gang det lykkes.
Lidt senere flytter de alle hen til tunnelen et stofrør, hvor hvalpene på skift skal løbe
igennem. Det kan være svært, ja faktisk
finder nogle af hvalpene ret hurtigt ud af, at
det er langt lettere og mere overskueligt at
løbe udenom, men den går ikke - alle skal
udfordres. Heldigvis kan tunnelen gøres
mindre, og til sidst kommer alle igennem.

af de små Ridgebacks - jeg vil også ha’ en
hundehvalp.
Imens jeg står og se på hvalpeholdet, ankommer næste hold, de let øvede.
Der småsludres og flere har kage med. Der
er nye og gamle Ridgeback-ejere, en broget
flok med samme mål.
Efterhånden som de nyankomne hunde
tages ud af bilerne, kan jeg se hvad de
forskellige førere har at arbejde med. Størstedelen er unghunde med krudt i bagdelen. Alle liner er fuldt udstrakte - der skal
ske noget.
Da timen starter, går de i samlet flok lidt
længere væk - væk fra eventuelle afledninger, og jeg fanges ind i hyggen ved camping-kaffe-bordet. Ægtefæller til igangværende hundeførere, hvalpeejere som bliver
lidt længere og hundeførere til det næste
hold snakker og hygger.

I de sidste minutter af timen er der fri leg.
Det er fornuftigt - god leg med jævnaldrene. Vi iagttager, hvordan hvalpene trives i
flokken, og man forblændes fuldstændigt

Jeg går lidt væk for at koncentrere mig om
det let øvede hold, som laver kontaktøvelser. Alle hundene er faktisk gode - især
når jeg tænker ganske få minutter tilbage,

går rigtig fint.
Holdet fortsætter træningen og jeg indrulles
igen i samtalen ved camping-kaffe-bordet.
Dagens sidste hunde og deres førere ankommer stille og roligt. En træningsdag i
Vallensbæk slutter med 2 hold - et let øvet
og et øvet. Snakken går endnu livligere, her

da de ankom med ”fuld fart og håret tilbage”.
Kontaktøvelser styrker samarbejdet mellem
hund og fører - en god kontakt gør samarbejdet og træningen lettere. Grundlæggende kan man sige, at hunden skal lære at
det kan betale sig at holde øje med sin
fører.
Det kan være en svær øvelse, især når der
kun er et par meter hen til en mulig legekammerat. Der bliver da også brugt mange
godbidder og opmuntrende ord.
Kontaktøvelsen udvides med en slalom
igennem rækken af holdkammerater, hvorved udfordringen bliver væsentlig større.
Alle hundeførerne giver sig 100%, og det

Jeg ser tempofyldt lineføring eller fri ved
fod, slalom, tunnel, fællesdæk og mere til.
De er skisme bare så dygtige.

kender de fleste hinanden godt.
Jeg koncentrere mig om det øvede hold.
Så snart der er plads, går alle deltagerne i
gang med forskellige kontaktøvelser, og
snart har de fordelt sig på henholdsvis rally
– og agilitybanerne. Her er en flok med lyst
og iver. De virker fokuserede på den gode
måde - glade for deres sport, og hundene
er klar med tydelige forventninger.

En rigtig god dag er slut, og jeg tænker tilbage - sikken en udvikling!
På bare 3 år er træningspladsen i Vallensbæk blevet et rigtig ”ridgeback-trækplaster”. Tilbage i juni 2008 deltog jeg selv på
klubbens første træningshold med knapt
20 tilmeldte fordelt på et unghunde- og et
voksenhold. I dag arrangerer klubben, med
Benny Fischer som frontløber, træning for
et hvalpehold, to let øvede og et øvet hold, i
alt 44 deltagere. Fantastisk!
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Foto © Benny Fischer

Generalforsamling 2011
INDKALDELSE
Julen står for døren, og vi har en masse ting at gøre.
Husk alligevel at sætte kryds i kalenderen ved datoen
for klubbens generalforsamling

Lørdag den 30. april 2011, kl. 15:00
Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
samt forslag til kandidater til bestyrelsen skal skriftligt
være klubbens formand eller sekretær i hænde senest
den 15. februar 2011.
Eventuelle forslag og præsentationer fra kandidaterne
udsendes i blad 1.
Afgående bestyrelsesmedlemmer, der alle er villige til genvalg: Erik Kristensen, Nada Nikolic og Søren Holmgaard
Afgående suppleanter er: Dorte Qvist og Poul H. Jensen
Læs mere i næste nummer af Ridgebacken.

Ændring af udstillingsreglerne 1. januar 2011
Dansk Kennel Klub ændrer på udstillingsreglerne fra den 1. januar
2011, så de harmonerer med de andre Nordiske lande.
Hele regelsættet kommer på DKK's hjemmeside sidst på året.
Her følger nogle af de punkter som bliver ændret:
Anmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke, hvis hunden er blevet syg
eller kommet til skade.
Hunde, der har fået tildelt Excellent, deltager i en konkurrencebedømmelse, hvor dommeren placerer hundene indbyrdes 1 4. Dommeren kan tildele CK (championkvalitet) til de hunde, hvis
kvalitet han/hun finder høj nok. Alle hunde, der har fået tildelt CK
går videre til Bedst i Køn klassen. Dvs at et excellent ikke længere
er adgangsgivende til "Bedst i Køn klasse" - dommeren SKAL give
CK for, at hunden går videre.
Dommeren tildeler certifikat til den bedste hund, som ikke i forvejen
er dansk eksteriørchampion (også til hunde fra championklassen,
som ikke i forvejen har opnået titlen dansk eksteriørchampion).
Certifikatet kan også tildeles hunde ud over de 4 placerede. Dvs. at
f.eks. udenlandske champions ikke længere behøver at stille i Åben
klasse, men kan stille i Championklasse og stadigvæk vinde certifikatet.
Der uddeles et reservecertifikat til den hund, som placeres efter
certifikatvinderen. Reservecertifikatet tæller som certifikat, hvis
certifikatvinderen diskvalificeres.
Avl- og Opdrætsklasse skal bestå af 4 stk. eksemplarer/afkom.

Farverne på båndene bliver også ændret til:
Excellent:
1. vinder:
Very good:
2. vinder:
Good:
3. vinder:
Sufficient:
4. vinder:
Disqualified:
Cannot be judged:
Championkvalitet (CK):
Hæderspræmie (HP):
Dansk certifikat (CAC):
Reserve-certifikat:
Internationalt certifikat (CACIB):
Reserve-CACIB:
Dansk championat:
BIR (Bedst i racen):
BIM (Bedst i modsat køn):

Rødt bånd
Rødt bånd
Blåt bånd
Blåt bånd
Gult bånd
Gult bånd
Grønt bånd
Grønt bånd
Gråt bånd
Brunt bånd
Rosa bånd
Lilla bånd
Rødt/hvidt bånd
Lyseblåt bånd
Hvidt bånd
Orange bånd
Rødt/grønt bånd
Rød/gul roset
Grøn/hvid roset
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Klubben lykønsker

(Fortsat fra side 6)

webben, men at hundens opdrætter har det primære ansvar
for omplaceringen med link til
egen hjemmeside.
2. "Viden på bordet" - konference 27/2 2011 DKK.
DKK afholder ”Viden på bordet”
søndag den 27. februar 2011 på
LIFE, Frederiksberg (Det tidligere
Landbohøjskolen) fra kl. 11:0016:00. Ved ”Viden på bordet”
præsenteres relevante problemstillinger og ny forskning vedrrende hundes sundhed. Det er
specialklubbernes egne tilbagmeldinger til PKS-gruppen
(Profilering, Kvalitet og Sundhed)
vedrørende racernes sundhed,
som vil ligge til grund for programmet. Det endelige program,
pris m.m. bliver offentliggjort i
december nummeret af HUNDEN.
Aktivitetsudvalget:
Igangværende:
1. Planlagte træningsaktiviteter
Træning i Vallensbæk hver søndag samt schweisstræning i øst
og vest, samt ringtræning i
Sunds. Se klubbens kalender på
hjemmesiden.
Husk at checke at klubbens arrangemanter primært er for klubbens medlemmer (Stinne). LC
kører stabilt i Jylland, men har
dog holdt en lille pause på SjælLand.

2. UHM
Nada vil gerne finde et mere beskyttet areal end tidligere da to
hunde under sidste UHM stak af
fra banen. Der er planlagt UHM i
Jylland i maj 2011
Video fra DKK vedr. UHM kan
lånes fra Søren.
3. Schweissprøver
10/4 2011 i Rold Skov
4. Vildtspor-championat
Vi har vedtaget at lave et VildtSpor Championat/Schweiss
Championat på opfordring af
medlemmerne og Erik forelagde
det færdige oplæg for bestyrelsen
og det sendes videre til DKK.
I DKKs regler står der at kryptocide og kastrerede hanhunde ikke
kan deltage i konkurrencen, det
forstår bestyrelsen ikke og forsøger det ændret for klub championatet
Nye:
1. Nye lydighedsregler fra DKK
Der er kommet nye FCI LP regler
fra DKK med start 1.1.2011, se
DKK’s hjemmeside.
2. "Årets Brugshund" - pointsgivende
konkurrencer til denne titel??
Tages næste gang, når Stinne er
her .
4. Eventuelt

INTCH 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 Klubchampion
DKCH KLBCH Spring Vally’s Athena Olympia
Far: USACH BISS Spring Vally’s Great Gatsby
Mor: USACH Spring Vally’s Sydney 2000
Opdrætter: Maria Cotton & Jeannine Happi, USA
Ejer: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

5. Næste møde
Heldagsmøde/arbejdsdag 20/022011 eller 27/02-2011 hos Helle, der skal ryddes op i klubbens
mapper og kasser.

På en tidligere generalforsamling, blev spørgsmålet omkring
præmier til vores arrangementer rejst – skal vi holde fast i
pokaler og rosetter, eller skal vi prøve noget nyt?
Det kunne være noget ”brugsvenligt” eller noget helt andet.
Bestyrelsen har drøftet problematikken på det seneste bestyrelsesmøde, og besluttet at tage debatten på den kommende
generalforsamling. Hvis du har et godt forslag eller bare en
mening, så mød op på generalforamalingen lørdag den 30.
april 2011 (se side 17).
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Ny International Champion

Ny Klubchampion
DKCH KLBCH Kushika Tanami Moya
Far: AUCH Bartmess Wild Triumph
Mor: AUCH Kushika Desert Orchid
Opdrætter: Dianne Stratton, AU
Ejer: Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Klubben lykønsker

Dommerkommentar
Af Ann Woodrow, dommer på WDS klubudstilling
i Sunds den 26. juni 2010
Oversat af Helle Lauritzen
Ny Luxembourg Veteran Champion
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 LUVCH 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 Tysk Junior Champion
DEDHJCH Akizuri Ika Abidiwa
Far: Rex Ventors Ikaros
Mor: A’kizuri Chiwitsi Ingwe
Opdrætter/ejer: Stinne Elgaard & Mads Jensen

Ny Københavnsvinder 2010 + DKK Racevinder 2010 + Dansk Vinder 2010
INTCH NORDCH DKCH NOCH SECH DEVDHCH
DECH NLCH BECH CHCH KLBCH DEVDHJCH DEJCH
KBHV07 KBHV10 DKKV07 DKKV10 KLBV08
KLBV10 NV08 DKV10 Tusani Cool Bakari
Far: MultiCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi
Mor: MultiCH Macumazahn Tusani Pearl
Opdrætter: Monika Tusanova, SK
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen

Det var et stort privilegie at blive inviteret til
at dømme denne udstilling, især da forbindelsen med verdensudstillingen 2010
resulterede i deltagelse af særdeles mange
exceptionelle europæiske hunde.
Det var også en fornøjelse at skulle dømme
med Alicia Hanna, som jeg har kendt og
beundret i mange år og at møde Birte Møller Hansen, en vidunderlig dame som satte
en høj standard i de unge klasser.
Selve udstillingen var meget lig klub udstillinger i England, velorganiseret og venlig.
Det er skønt at dømme ens egen race når
man slet ikke kender udstillerne, og ikke
har set nogen af hundene før.
Præsentationen af hundene var udmærket,
men for mange af udstillerne bevægede
hundene alt for hurtigt, hvilket resulterede i
at de var ude af balance. Selv når jeg bad
dem om at bevæge sig langsommere var
der nogle af udstillerne der igen kom for
højt op i fart ved den første mulighed.
Dette hurtige trav er blevet universelt fashionabelt som det krævede ”udstillings trav”,
hvilket er nonsense især for en Ridgeback.
Denne race skal først og fremmest være i
stand til at ændre hastighed og retning på
et split sekund for at undgå fare og jage
storvildt med success. Det hurtige trav er
ikke en naturlig gangart for en hund.
En anden fejl jeg fandt, selvom den ikke
var nær så gennemgående som i England,
på grund af den høje kvalitet af de deltagende hunde og de mange forskellige linjer, var ”cathedral fronts” dvs. smalle
fronts med manglende muskel fyld , lige
overarm samt for store eksemplarer af
racen. Alt dette er alvorlige fejl .

Alicia og jeg delte en bed and breakfast
med Denise Flaim og Theresa Lyons editorerne af det dejlige Ridgeback blad ”the
Ridgeback Register” og det var virkeligt
sjovt. Med Denise som chauffør og Theresa
med GPS’en turene var særdeles
”interessante” og noget snoede, især da vi
kørte ud for at finde aftensmad og tre gange endte op på den samme byggeplads.....
begge aftener!
Til allersidst nåede vi også til WDS gruppebedømmelserne , det var som at se Melodi
Grandprix for hunde sammen med en sal
fuld af ligesindede enthusiaster alle utålmodige for at se de vidunderlige hunde,
men hvorfor syntes organisatorerne, at det
var nødvendigt at bruge 30 min til varme
publikum op? Og hvorfor får designerne af
de store udstillinger farveskemaet så forkert? På Crufts må vi finde os i en specielt
skrap grøn farve på gulvtæpperne der dræner alle farver fra hundene og til WDS brugtes en klar rød farve og de eneste hunde
der havde gavn af det var hvide: Dalmatinere og Samoyeder så vidunderlige ud.
Den første del af min tur hjem var en taxi til
Billund lufthavn, med en snakkesalig
chauffør der delagtiggjorde mig i hans meninger om alt fra vindmøller, til danske
politikere til EU og jeg lærte også, hvor
særdeles god Ryanair kan være.
Mange mange tak til Helle og hendes excellente stewards og hjælpere –jeg nød min
tur helt enormt og vil altid huske mit besøg
med glæde.

Ligeså meget som selve glæden ved udstillingen, var resten af mit besøg. Som studerende havde jeg læst Dansk Design i København, hvilket har givet mig et livslangt
indtryk af kvalitet og den smule jeg så på
min korte visit understregede den naturlige
stil og balance i alt. Og så alle vindmøllerne :-)
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Klubben lykønsker

(Fortsat fra side 9)

Som med alle hvalpe, er der et stykke arbejde man skal udføre for at få en velfungerende voksen hund ud af det i den sidste ende.
Socialisering, lydighedstræning, miljøtilvænning osv. Alt dette blev Tinka selvfølgelig
også ”udsat” for. Hun blev udstillet frekvent, trænede lydighed i DCH-regi, gik til
ringtræning, og da hun blev gammel nok
begyndte vi også at course samt at løbe
væddeløb hos Kallerup Væddeløbs Forening (KVF) i Fløng.
Alt gik fint. Tinka var meget nem at arbejde
med, og vi havde også rimelig succes i udstillings ringen. I Maj 2001 blev hun BIS2
hvalp på DKK’s nationale udstilling i Ringsted, og efterfølgende fik hun sit første certifikat på DKK’s nationale udstilling på
Bornholm i Juli 2001. Der var noget, der

tyede på, at hun ikke var så ringe skruet
sammen endda.
Det er nu løbet op i små 40 udstillinger for
Tinka’s vedkommende, hvor det kulminerede den 6. juli 2003 med Tinka’s første certifikat i åben klasse tæver, som gjorde hende
til Dansk Champion.
Samme år i maj blev hun HD/AD fotograferet med status A/0, og vi var så småt begyndt at spekulere på, om hun skulle gå i
avl. Jeg tog forskud på glæderne ved at
gennemgå DKK’s opdrætteruddannelse,
samt at få vores kennelmærke M’gongo
registreret hos FCI.
Senere på året tog vi beslutningen, og be-
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gyndte at overveje, hvem der kunne være
en egnet kandidat som Tinka’s modpart til
vores kommende A-kuld. Mange og lange
overvejelser resulterede i, at vi tog kontakt
til ejerne af MultiCH Kinyemi Anzi A’bhubesi
for at høre, hvad de mente om denne kombination. De tog meget positivt imod forespørgslen, og vi indgik efterfølgende vores
første parringskontrakt.
Tinka’s første kuld kom til verden den 9.
april 2004. Det blev til et kuld på ni hvalpe
fordelt på tre hanner og seks tæver. En
fantastisk oplevelse, hvor mødet med en
masse nye dejlige mennesker, samt supporten fra ”gamle” opdrættere og Buksie’s
ejere, hjalp godt med til at få os til at forstå,
hvad det indebærer at opdrætte et kuld RR
hvalpe.
Tinka’s andet og desværre sidste kuld blev
født den 10. januar 2006. Optakten til dette
kuld blev lidt af en gyser. Jeg havde udset
mig en svensk han og forsøgte allerede at
få Tinka parret i foråret 2005. Desværre
måtte jeg køre hjem fra Stockholm med
uforrettet sag efter et seks dages ophold
deroppe - hannen ville ikke!
Nedtrykte efter denne oplevelse måtte vi så
informere de kommende hvalpekøbere om
udfaldet, hvilket snart er værre end en mislykket parring. Folk bliver forståeligt nok
rigtigt kede af det.
Ved Tinka’s næste løbetid gik turen igen til
Stockholm, hvor parringen med en anden
udset han, SCH Djungelkattens Wasco da
Persbrandt, lykkedes allerede første aften
umiddelbart efter vores ankomst.
Her blev vi også opmærksomme på, hvor
stor forskel der er på at opdrætte sommer
og vinterkuld. Det er sin sag med et kuld
RR’s når kong vinter har bidt sig fast her i
det Kronjyske.
Resultatet af dette kuld blev 7 overlevende
hvalpe fordelt på fire hanner og tre tæver.
Som sagt blev dette Tinka’s sidste kuld. Vi
ville meget gerne have haft et endnu et
kuld efter hende, hvorfra vi skulle have
udvalgt hendes arvtager, men de to efterfølgende parringer mislykkedes desværre,
hvorefter hun blev for gammel til at avle på.
(Fortsættes på side 21)

Ny Færdselsprøve og Lydighedsprøve kl. 1
SEVCH NOVCH Rally B Rally V LP1 FP UHP
Ökensandens Poma von Yesekani
Far: Nyaka Yesekani of Cartouche
Mor: Ahali Fanis Skippy
Opdrætter: Annette Enderberg, S
Ejer: Lene Tornkjær & Nicolai Frederiksen

Ny lydighedsprøve kl. 1
LP1 Linnemann Bikita
Far: Multich Tusani Cool Bakari
Mor: DKCH Stenänga Bintza Épris De L’afrique
Opdrætter: Lykke & Lorenz Linnet
Ejer: Susanne Bech-Hansen

Hvalpeliste pr. 26.11.2010
Hvalpe født

Opdrætter

17.11.2010

Kennel Linnemann
Lykke & Lorenz Linnet
Saksen 2, 8464 Galten
Tlf.:
75504549/51224549
E-mail: mail@kennel-linnemann.dk
Web:
www.kennel-linnemann.dk

3 hanner
1 tæve

Fars navn

Mors navn

Obunja Azibo

DKCH
Chanja Chimbuka

HD:
AA:

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.

(Fortsat fra side 20)

At Tinka’s sind, temperament, væremåde
og eksteriør er givet videre til hendes efterkommere er der ingen tvivl om. Selvfølgelig
afspejles generne fra kuldenes fædre også
i afkommet, men den mere udadvendte RR
er at se i de fleste. Ligeledes slår nogle af
hendes eksteriørmæssige styrker og svagheder også igennem, selv i anden generation, således at man kan tale om en form for
uniformering eller sagt med vores egne ord
en ”M’gongo”-Ridgeback.

Det er vel også til sin plads at nævne at tre
af hendes afkom er blevet danske eksteriør
champions.
Til hverdag herhjemme er hun stadig materiarken i en flok på fire RR’s. Der er meget
sjældent konflikter mellem Tinka og de tre
andre. Hun kan, alene ved sin udstråling og
signalering, holde sig hævet over resten af
flokken. Selv de små hvalpe, der flytter ind,
får inden for et meget kort tidsrum respekt
for ”damen”, og lader hende i fred.
Det er snart 10 år siden jeg hentede hende

i Finland, og hvor er der dog sket fantastisk
meget i vores ”hundeliv”, siden hun flyttede
ind. Oplevelser, dejlige nye bekendtskaber
og venskaber, spændende kontakter i RRverdenen både inden- og udenlands, og
sidst, men ikke mindst, hvad vi ikke har
lært om RR’s og stadig lærer, skyldes nok
mere eller mindre hendes indtog i familien
for 10 år siden.
Tillykke med de 10 år den 18. september
og tak for foreløbig 10 fantastiske RR-år.
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3. og 4. udstilling på 2 dage
En lille rapport fra den travle udstillingsweekend i forbindelse med
World Dog Show
Tekst Martin Porsmose
Foto Ane Marie Vilhelmsen
Som nystartede i denne udstillingsverden,
og med kun 2 udstillinger i bagagen, tilmeldte vi os verdensudstillingen samt klubbens egen udstilling samme weekend i
Sunds.
Vi vidste ikke, hvad vi kunne forvente af
denne weekend, men var dog indstillede på
at det ville være en ny oplevelse i det hele
taget.
Verdensudstillingen præsenterede os for
mange forskellige hunderacer fra alle tænkelige kontinenter. Vores møde med forskellige Ridgeback-ejere og deres hunde,
slog vores øjne op for racens smukke forskellighed, hvad angår såvel udseende som
temperament. Vi følte os godt tilpas på
pladsen, og nød den store hal med forskellige salgsboder mv. i ventetiden.
Vores unge Mali tilpassede sig hurtigt omstændighederne og blev ”trættet” af alle
indtrykkene, han blev præsenteret for.
Selve udstillingen gik fornuftigt, trods vi

godt kunne have ønsket lidt
mere ”tid” fra dommeren. Dog
bidrog den med mere erfaring
som vi kunne bruge til næste
dags udstilling Sunds.
Vi deltog i opstilling af udstillingsringene til klubudstillingen lørdag. Hér fik vi indtryk
af selve opstillingen og det
administrative store stykke
arbejde, som ligger heri. Ligeledes kunne vi konstatere
vigtigheden i at hjælpe hinanden med hele forberedelsen,
for at alt kunne klappe som
det skulle til selve udstillingen.
Lørdag var endnu en indholdsrig dag med
gensyn fra mange af de samme, som var
med på Verdensudstillingen. Vores Mali var
”opvarmet” fra gårsdagens udstilling, og
var klar til denne dags ståhej. Klubudstillin-

gen var en ”rolig” udstilling, hvor dommerne havde god tid i ringen.
Stemningen, hyggen og det sociale samvær
på de udstillinger, vi har deltaget i, får os til
at tilmelde os den kommende udstilling her
på Sjælland til oktober.

Dommerkommentar
Af Jean Pierre Achtergael, dommer klubudstilling i St. Merløse
den 28. august 2010
At the spring of this year I was invited to
judge the Danish Rhodesian Ridgeback
club show. Since I am a great admirer of
the breed I accepted of course immediately. The show took place in a very nice
sporting hall because rain was expected,
otherwise it would have being outside. So
the club has a very nice venue to hold their
show.
This where my impressions of the breed.
There where 70 entries witch is a very nice
number to judge on one day. I had 12
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baby’s to judge witch where of very nice
quality with excellent front angulations and
fore chests which is a great advantage for
the future. I have judged some excellent
types in each class. Apart from the champions my open class bitches and dogs were
from excellent quality. Movements where
ok, also the croups and tail sets which is a
weak point in the breed where mostly ok.
The temperaments where very nice apart
from one ore two who where a little bid shy.
Sizes where also within the limits with most
of them. Still a weak point are to short or

not enough angulated upper arms which is
also common in the breed and should be
taken care of in the future.
My best dog was out of open class Sech
Sevch Roseridge Red Rastaban and my
best bitch and best of breed was also out of
open class Steekbard Vyfde Witskeelswael.
I like to thank the board of the Danish Rhodesian Ridgeback club for having invited
me to judge the breed and wish them all
the best success for the future.

Lederskab — fup eller fakta?
”Hvis vi behandler vores hunde som ulve,
hvorfor behandler vi så ikke hinanden
som aber?”
Tekst Anja Ylönen
Foto http://www.alpha-gruppen.com/kolmaarden.htm
På forsiden af en lille bog med titlen:
”Dominans: fup eller fakta”, ligger en sovende hund med en boble over hovedet,
hvor der står: ”I dag familien – i morgen
hele verden”.
Flere ord behøves ikke, for at anskueliggøre
det absurde i, at mange hundeejere stadig
er overbeviste om, at deres
hund bare ligger og venter på
at tage magten i huset. Den
ligger ganske simpelt i sin kurv
hele natten og planlægger,
hvordan den skal gøre det biologiske umulige – at overtage
magten over mennesket og
blive leder af flokken. Endnu
mere absurd bliver det, når
man forestiller sig, at en lille
hvalp på 8 uger, som endnu
ikke engang har lært at finde
føde og endnu ikke er i stand til
at klare sig selv, har samme
udspekulerede intention - at overtage magten i flokken og derved opnå ansvar for, at
alle medlemmer i huset (læs flokken) overlever og formerer sig.
Ulves adfærd er i årtier blevet brugt som
rollemodel for, at hunde opfører sig som de
gør – og givet mennesket redskaber til, at
opdrage på deres hunde. Studier af ulves
adfærd i fangenskab har, helt tilbage til
1940, skabt teorier om, at ulve f.eks. lever i
et dominans hierarki og at ulve styres af en
Alpha han, som med fysisk og psykisk
magt, styrer flokken. Dele af disse studier
bruges stadig til at give os mennesker en
undskyldning for, at bruge straf og regulære tærsk i vores opdragelse af vores hunde.
Det kunne for eksempel være, at vi skal
ruske hvalpen i nakken, når den gør noget
forkert, idet man har ment, at hun-ulven
rusker hvalpen i nakken, når hvalpen er for
fræk. Det kunne også være, at vi skal gå

først ud af døren, fordi leder- ulven altid går
først. Det kunne være, at mennesket skal
spise før hunden, fordi leder-ulven altid
spiser først, at vi skal ignorer hunden, når vi
kommer hjem og værst af dem alle - at vi
skal tvinge hunden på ryggen, for derved at
vise, hvem der er lederen.

Hanne Hjelmer Jørgensen gennemgår i
artiklerne ”Er det mig eller dig der bestemmer 1 & 2”, flere af disse fordomme, med
udgangspunkt i nyere studier af ulve. Hun
finder ikke belæg for alle disse leveregler
og finder sågar, at nogle af dem er en skribents eget påfund og aldrig har været baseret på ulvenes adfærd.
Nyere studier af ulve uden for
fangenskab er foretaget af bl.a.
David Mech, Rolf Pedersen og
Douglas Smith. De viser blandt
andet, at strukturen i ulveflokken er langt mere flydende.
Flokken består at et forældrepar og deres afkom, det er ikke
nødvendigvis det ynglende par i
flokken, som har det sidste ord
og det er ikke den stærke ulv,
som udøver fysisk magt - ved for eksempel
at holde de andre nede, til de overgiver sig.

Det er hvalpene og de underlegne ulve,
som aktivt underkaster sig – der er så at
sige ingen fysisk magtud øvelse fra den højt
rangerende ulv. Roger Abrantes beskriver
det med andre ord: ”Forældrene bruger
ikke magt – hvalpen hjælper selv til”. Runar
Næss fastslår, at han i de 30 år, han har
studeret ulve – aldrig har set en ulvemor
ruske hvalpe i nakken og at en ulv kun vil
tvinge en anden ulv om på ryggen, hvis den
har intentioner om at slå den ihjel. Vi kan
kun gisne om, hvordan samme adfærd fra
vores side påvirker vores hundes velbefindende (Hansen, P., 2004).
At ruske en hvalp i nakken, kan medføre
permanente skader på nakken. At tvinge
den rundt på ryggen vil uden tvivl skabe en
frygt i hunden. Den tror jo at den skal dø –
så forvar vil syntes at være en helt naturlig
reaktion – selv for en hund. Runar Næss
fraråder enhver, at foretage denne handling
over for en ulv, selv om den er tam og præget på mennesker fra fødslen. Ulven vil
prompte kvittere med, at miste tilliden til
mennesket for altid. Uopretteligt !! Medens
tillid kan få en tam ulv til at rulle om på
ryggen – helt af sig selv for at blive kløet på
maven.

(Fortsættes på side 24)
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(Fortsat fra side 23)

Kan vi drøfte begrebet
lederskab, uden at det

I hundenes verden er
lederskab lig med
kontrollen over ressourcer

defineres, hvad det dækker over?
Runar Næss nævner som eksempel, at
mange så Stalin som en fantastisk leder,
medens andre så Ghandi som den ideelle
leder. Vi kan derfor ikke tale om lederskab,
uden at definere hvad lederskab er og hvad
man skal gøre for at få bedre lederskab.

hvem der bestemmer. Det vil betyde et fundamentalt holdningsskift
blandt mange hundeejerne og ikke
mindst betyde, at de skal til at
bruge hjernen i hundetræningen i
stedet for musklerne.
En flok baseret på magt, vil ikke
kunne samarbejde og bestå. Kampe imellem flokkens individer vil medføre
sår og gøre flokken sårbar og mindske dens
evne til at overleve. Opstår der konflikter i
flokken, der ikke umiddelbart kan løses, vil
flokken skilles i flere fraktioner for at skabe
ro. Ofte høres på træningspladsen, at de
sammenbragte hunde skal have lov til at
slås færdig, for at der herefter vil opstå en
rangorden. For det første, er der tale om
sammenbragte hunde - ikke en flok som
kender hinanden. Hver søndag kommer der
nye hunde til. Hvis de ikke trives med hinanden, er der stor sandsynlighed for, at
aggression vil opstå i et forsøg på, at få
gruppen af hunde til at splittes ad. Hvis de
ikke har mulighed for at komme væk vil der
ske en optrapning af aggressionen. Så

I hundenes verden er lederskab lig med
kontrollen over ressourcer. Det vil sige, at vi
som mennesker, helt automatisk har de
store fortrin, idet vi er den, der har alle ressourcerne - det vil sige føde, husly mv.
Lederskab over for en hund handler ikke
om fysisk magt eller styrke ej heller om
social dominans eller underkastelse, men
kort og godt om at have kontrol over goderne og fordele dem, for den bedste overlevelse for flokken. At være en god leder, er
at få andre til at følge dig. ”Den som tror, at
han er en god leder, uden at der er nogen
som følger ham, er bare ude at gå en tur”.
Slutteligt er det jo nok nærmere mennesket, med den store intelligens, der betragter hunden som menneske og derved tillægger hunden samme intentioner og behov de selv har.
En afgørende betragtning er, om der er
belæg for at tro, at hunde/ulve lever i et
rigidt og magtbaseret hierarki eller om der
snarere er tale om et venligt forældreskab.
Hvis det sidste er tilfældet, vil det fratage
mennesket et hvert argument for at bruge
fysisk magt over for hunden, for at vise
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snart, de får mulighed for at komme væk,
vil gruppen blive opløst igen (Hansen, P.,
2004).
Mange hunde evner det, at splitte andre
hunde ad, som er i konflikt. De vil hele tiden gå imellem og hver gang, der er optræk
til ballade, vil den stille sig imellem dem,
der syntes at skændtes. Tænk over det,
næste onsdag, når Fido kommer og blander
sig, i de kys og kram fruen får, ude i køkkenet, medens hun er i gang med hakkedrengene og den brune sovs.

Det interne sprog som ulv og hunde anvender til at opretholde ro i flokken, har Turid
Rugaas beskrevet som ”De dæmpende
signaler” ud fra den overbevisning, at hunde i langt højere grad er konfliktløsere end
konfliktsøgende. Signalerne fungerer som
en slags stige, hvor hunden gradvist vil vise
flere og flere signaler, som i hundens verden, vil fortælle den anden hund, at ballade
er uønsket. Hvis en hund oplever, at de
signaler den sender, ikke bliver set eller
respekteret, vil den begynde at hoppe trin
over på stigen.
Et eksempel: En hund oplever gang på
gang, at et barn tager den om halsen. Barnet vil vise hunden al sin kærlighed, medens hunden fra naturens side, ikke ligefrem finder de der kram, som en venlig
gestus. Hunden starter med at vende hovedet væk – det virkede ikke – så vil den
smaske – det virkede heller ikke – barnet
hænger der stadig. Så vil den måske gabe
højlydt – det virkede heller ikke og den
opmærksomme ejer vil opdage, at hunden
rent faktisk tigger om hjælp – red mig fra
dette mareridt. Ungen hænger der stadig og hunden
forsøger nu at brumme lidt,
men uden held. Her er der
nogen, som straks vil pande
hunden en og sende den ud
af lokalet – og hunden lærer, at børn er noget rigtig
skidt og dem må man hellere holde på god afstand.
Den helt uopmærksomme
ejer vil hellere skrælle kartofler og opdager ikke, at
brummelyden tager til i styrke og at hunden rent faktisk
forsøger at komme væk - i
ren desperation snapper hunden efter ungen og nu er det alvor – og hunden aflives.
Den hund, der overlever det her, vil lære, at
børn er noget skidt og ved gentagne situationer, vil hunden springe alle de indledende
signaler over – de bliver jo ikke respekteret
alligevel og reagere ved at gå fra smask/
gab til direkte at bide.
Sørgeligt er det, når man gang på gang
hører, at hvalpe må omplaceres og unge
hunde aflives, fordi de bider. Hvilket angst(Fortsættes på side 25)

DKK store ring

(Fortsat fra side 24)

fyldt liv har de stakkels hunde måtte have,
fordi deres ejer helt har misforstået hundens adfærd og er blevet vejledt af dårligt
uddannede ”aktivister”, til at straffe deres
hund, når den var bange.

DKK Ballerup 19.09.2010
Best in Show 4 - Alvsklasse
MultiCH Tusani Cool Bakari

Straf - særligt i forbindelse med angst - er
selvsagt helt uacceptabelt og kan umuligt
gøre andet, end at øge angsten hos hvalpen
og skabe en hvalp, der bider i forsvar. Så i
stedet for at råde folk til at straffe deres
hvalp og bilde ejerne ind, at hvalpen er ved
at overtage magten, er man som avler, træner eller ejer nødt til at stille en masse
spørgsmål - både til sig selv og/eller til de
nye ejere, for at finde en årsag og en fornuftig løsning.

helt i orden, at have gode vaner, som for
eksempel, at hunden ikke må hoppe ud af
bilen, før den har fået lov eller spise maden
før den har fået besked. Men at bruge ulvens adfærd som undskyldning for, at bruge
fysisk afstraffelse af sin hund eller hvalp, er
ikke i orden. Fysisk straf eller fysiske korrektioner, er blot et middel til at nå et mål –
det er ganske almindelig indlæringsteori. –
så kald det for hvad det er, i stedet for at få
det til at lyde som om, det er helt i orden på ulvens bekostning. Du kan vælge at
straffe uønsket adfærd eller belønne ønsket
adfærd – det er dit eget valg. Prøv at placere svigermor ude midt på gulvet i stuen og
se hvor hurtigt, du kan få hende til at slukke
lyset, ved enten at slå hende med avisen,
hver gang hun bevæger sig i den forkerte
retning eller ved at give hende chokolade
hver gang, hun går i den rigtige retning.
Metoden afhænger af øjnene der ser.

Som ejer af en hund og ikke mindst som
træner, må det være helt nødvendigt, at
I forhold til hvalpe, burde der ikke være tvivl
kunne se om hunden er bange eller ej. Det
- ej heller for en jagthunde ejer!!!
tjener intet formål, at straffe en bange
hund !!! Det må ligeledes være en forudsætKilder:
ning for, at have hund og træne andres
Eaton, Barry. Dominance: Fact or Fiction?, Scallywags, 2002
hunde, at man har en opdateret viden om
Jørgensen, Hanne Hjelmer, Lederskab fra et etologisk perspektiv,
hundes adfærd og en basal viden om indlæ- Canis 03/2003
Jørgensen, Hanne Hjelmer, Er det mig eller dig der bestemmer?,
ring.
Hund og træning 02/2003
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Bedst i Gruppen 4
DKK Herning 07.11.2010
Bedst i Gruppen 3
MultiCH Tusani Cool Bakari

Der er jo intet galt i, at ville have en jagthund, som lystrer og apporterer, når den
bliver sendt efter en svær apport. Det er

Jørgensen, Hanne Hjelmer, Er det mig eller dig der bestemmer?,
Hund og træning 01/2003
Hansen, Per. U., Lederskab. Hund og træning, 05/2004.
Tillung, Randi Helene, Hvem er Sjefen ?, Canis 04/2003
Runar Ness, 2004. Foredrag. Fra hvalpekasse til hvalpehold.
Sverige 2004.

DKK Herning 07.11.2010
Best in show 3 - Avlsklasse
MultiCH Tusani Cool Bakari
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Nytårsudstilling og frokost

Klubben har fået lavet flotte nye ”Her vogter jeg” skilte.
De er trykt på lysfast folie (falmer IKKE) i størrelse A4
og monteret på en hård reynobond plade.
Prisen er Kr. 110- + evt. forsendelsesomkostninger.
De kan købes på næste klubudstilling, eller bestilles
hos Nada på e-mail: udstilling@ridgebackklub.dk

Søndag den 9. januar i Århus Firmasport, PaludanMüllers Vej 110, 8200 Århus N
Dommer Sue Simper, UK
Udstilling:
Tilmeldingsfrist er den 19. december via Hundeweb
Nytårsfrokost:
Traditionen tro foregår arrangementet hos Helle &
Henrik på Kastedvej 37, Århus - og Henrik er kok.
Tilmelding sker på e-mail: helle@kibutata.dk
Pris: Kr. 120
overføres til klubbens konto

ÅRETS JUNIORHANDLER 2009 - 2010
Rhodesian Ridgeback Klubben ønsker tillykke til vores dygtige unge handlere, som har
gjort det godt i udstillingsåret 2009/2010.
Vi undskylder, at vi ikke fik fejret jer i forbindelse med RR-dagen.
Vi ønsker jer tillykke, og held og lykke i fremtiden.

ÅRETS Barn og Hund handler
Emil Bækgaard

ÅRETS Juniorhandler
Julie Mayland

(delt 1. plads)

ÅRETS Juniorhandler
Julie Haslund

(delt 1. plads)

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

