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Klummen
Kosmetik – et spørgsmål om liv eller død?
Af Søren Holmgaard
Den norske artikel andetsteds i dette blad
om aflivning af 4 RR-hvalpe på grund af
ridgeløshed sætter fingeren på en ømtålelig problematik, som vel nok ikke er
ny, men som i stigende grad trænger til at
blive afklaret. Jeg er afskåret fra på denne
plads at gå i dybden med al relevant argumentation, men vil gerne sætte tankerne
– og forhåbentlig debatten – i gang med
følgende:
3 grundlæggende spørgsmål kan og bør
være: Er der overhovedet noget der motiverer aflivning af hvalpe, der er sunde og
raske, på grund af en kosmetisk fejl - uanset graden af den heraf følgende afvigelse
fra racestandarden? Og: Er det etisk forsvarligt, at vi på denne måde skalter og valter med liv, som vi for vor egen fornøjelses
skyld sætter i verden (hundene har ikke
bedt om at få hvalpe, og det er heller ikke
hundene, der har sat en racestandard)?
Og: Har vi ikke en pligt til, når hvalpene
først er kommet til verden, at gøre alt hvad

vi kan for at give dem et godt liv (og ikke
en hurtig død)? Superfrelst trukket op, vil
nogle måske mene, og det er klart, at der
findes modsatrettede argumenter, hvoraf
nogle er fremført i nærværende artikel,
altså f.eks. besværet med at finde (gode)
hvalpekøbere til ridgeløse Ridgebackhvalpe (fordi de fleste vil mene, at en
ridgeløs Ridgeback er en meningsløshed).
Umiddelbart besnærende, men er det så
ikke bare ens pligt at lægge sig ekstra i selen med hensyn til at finde hvalpekøbere i
god tid, samt i udgangspunktet at undgå
en kombination, der medfører risiko for
ridgeløshed? Og er der ikke mange, der har
fundet fremragende hvalpekøbere til fejlhunde (trods stort besvær)? Der kan være
andre argumenter af lignende kaliber, jeg
skal ikke opsummere dem her, men er der
reelt noget argument for kosmetisk betinget aflivning, der holder? Hvad mener du?
Har vi en holdning til dette i denne klub,
eller har vi mange holdninger – giv din
mening til kende!
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Bestyrelsens beretning 2010
Den store begivenhed i 2010 var World

Dog Show 2010, dels i regi af DKK, dels
klubbens egen specialudstilling i forbindelse hermed, som er nærmere omtalt
under udvalget. Et for Rhodesian Ridgeback Klubben rekordstort antal deltagende
hunde var en oplevelse i sig selv, ligesom 3
kompetente dommere i aktion, men den
nødvendige evaluering af forløbet viser
også nogle brister i logistikken, som vi
kunne have været foruden – det lærte vi
så af. En stor tak til alle, der hjalp til med
dette arrangement, og især til de relativt
få, der virkelig trak læsset (jyden er stærk
og sej!).
I øvrigt har vi haft et godt udstillingsår,
herunder også med gode bidrag til klubkassen.
Medlemsmæssigt er der en positiv udvikling, med heraf følgende øgede kontingentindtægter. Klubbens økonomiske
situation er som følge af disse aktiviteter
forbedret i forhold til sidste år, og er p.t.
sund, med en god likviditet.
Med hensyn til vores hundes udvikling
kan vi konstatere at vi antalsmæssigt ligger
stabilt i øjeblikket, og at vi sundhedsmæssigt fortsat ikke har nogen problemer – her
defineret som kendte problemer – idet vi
kunne ønske os en højere grad af deltagelse
når det gælder HD og AD-fotograferinger; med den nuværende relativt lave fotograferingsprocent kunne man – worst case
– godt have en skjult tendens, som så først
opdages, når det begynder at blive et generelt problem.
Selv om WDS krævede ressourcer har vi
ikke ligget på den lade side med andre aktiviteter. UHM er gennemført igen, og vi
kan kun opfordre flere til at tage del i disse
lærerige mentalbeskrivelser – vi laver gerne
flere arrangementer, hvis tilslutningen er
der.
Lydighed er stadigvæk en stor aktivitet, og
med stigende interesse ikke mindst på grund af det store og kvalificerede arbejde,
der udføres af de drivende kræfter – tak for
det!
Det samme kan siges om lure coursing.
For schweiss/sporarbejde er der også god
tilslutning, der arbejdes seriøst med dette,
og vi kan kun anbefale denne aktivitet, der
for hunden er både meningsfyldt og stimulerende, og for føreren vel egentlig det
samme. Desværre kunne vort ønske om
et vildtsporschampionat ikke opfyldes på
grund af DKK’s regler, men vi forsøger at
finde en klubløsning på problemet.
Klubbens hjemmeside er revideret på flere
punkter i årets løb, og vi håber medlemmerne opfatter dette positivt. Klubbladet
er under konstant udvikling, men vi
savner bidrag fra medlemmerne – bladet er
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ikke bedre end de bidrag, der kommer ind,
bestyrelse og udvalg kan ikke selv generere
hele indholdet, så tag del i festen – send
noget til bladet!
Året har desværre budt på en disciplinærsag (vedrørende dårlig opførsel under udstilling), formentlig den første disciplinærsag i klubbens historie, og forhåbentlig
den sidste. Husk nu at have det rart og
sjovt med hinanden, og med hundene,
under udstillinger – præcis som for andre
aktiviteter.
Fra det netop afholdte repræsentantskabsmøde i DKK skal nævnes, at DKK’s
sundhedsudvalg efter et generelt ønske fra
justitsministeriet omkring klare formuleringer om etik fra de forskellige dyregrupper nu vil ændre DKK’s etiske anbefalinger
til etiske regler, og at “bør” i disse som en
konsekvens ændres til “skal”. En glædelig
udvikling, som vi i klubben har gennemført over de sidste år i vore etiske regler.
Arbejdet med bogen “Rhodesian Ridgeback”, der skal indgå i DKK’s serie af
racemonografier, er nu afsluttet, bogen er
klar til trykning, vi har fundet et trykkeri
der kan klare opgaven, og vi forventer at
kunne præsentere den på generalforsamlingen 30. april.
Afslutningsvis en stor tak til alle, der har
været med til at drive aktiviteterne i klubben det sidste år – uden ildsjælene kunne
det ikke lade sig gøre. Samtidig en opfordring til alle, der har tid/lyst/energi til
at gøre en indsats, til at melde sig under
fanerne – der er altid plads til et par hjælpende hænder mere!

Årsregnskabet
Årsregnskabet for 2010 viser et overskud.
Dog er resultatet for udstillingerne udelukkende så flot pga. WDS RR Specialen.
Generelt er resultatet for alle andre udstillingerne meget begrænset. Der ses også et
mindre salg i boden; de der gerne ville have
vores flotte jakker har købt… Derudover
er værdien af lager beholdningen nedskrevet, da rigtig mange af bodens varer ikke
længere et tidssvarende. Inden indkøb af
nye varer skal der udarbejdes budget for at
optimere indtjeningen.
Dette års regnskab er desuden belastet af
omkostningen til en konsulent i forbindelse med vores projekt ”Bogen”. Desværre valgte forlaget at bakke ud af aftalen,
og trods flere forsøg kunne vi ikke holde
dem op på det. Der forsøges at finde et
trykkeri for selv at køre videre med projektet – og dette skulle så gerne tjene de
omkostninger hjem igen.
Medlemsskaren bestod d. 31/12-2010 af
217 danske medlemmer og 12 udenlandske medlemmer = i alt 229 medlemmer.

Selvom kontingentindtægten i 2010 er
lidt højere end i 2009, ser det desværre ud
til at mange vælger medlemskabet fra ved
nytegning.
Den likvide beholdning er noget større i
2010 end den var i 2009, men dette skyldes det store tilgodehavende vi havde i
2009 i forhold til tilmeldingsgebyr for
udstillingen i St. Merløse d. 29/11-2009
samt afregning for OK kort.

Aktivitetsudvalget
I 2010 blev der udarbejdet et forslag til
Schweiss championat. Desværre blev
dette forslag “afvist” ved DKK, og aktivitetsudvalget har nu fået opgaven med at
finde alternative løsninger. På Sjælland
er Benny Fischer og Alexandra Claudius
Nielsen meget aktive med den efterhånden meget omfattende vifte af tilbud i
form af lydighedstræning, hvalpehold,
rally lydighed, lure coursing og schweiss
træning. I Jylland stiller Elisabeth Svendsen altid villigt arealer og hendes egen tid
til rådighed for et pænt voksende schweiss
hold. Der er også blevet afholdt nogle schweiss prøver - den ene med noget større
succes end den anden, men man er jo desværre ikke altid herre over vejr og vind - og
slet ikke over hunden. I Jylland arrangeres
der endvidere loure coursing, og her bruger Jette og Lars Fuglsang meget tid - til
glæde for både hunde og ejere.

Bladudvalg:
Der er ikke meget at sige – andet end, at
udvalget har arbejdet som hidtil.
Det er svært at samle stof til bladene,
hvilket bl.a. betød, at blad 3 2010 blev
MEGET tyndt. Heldigvis har nogle få af
vores medlemmer taget sig tid til at skrive
artikler i løbet af året. Stor tak til dem, og
også til Benny Fischer og Sven-Erik Larsen, der stadig stiller deres online fotoalbums til rådighed for redaktørens arbejde.
I 2008 lancerede vi temaserien ”For 10 år
siden…”, og på nuværende tidspunkt har
vi bragt 5 artikler om 10 års fødselarer.
Husk derfor, at 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.
”Ridgebacken” er et vigtigt redskab til at
nå alle vores medlemmer, derfor vil det
være dejligt at høre om medlemmerne er
tilfredse med indholdet – eller om nogen
måske har gode idéer til nyt stof.
Og hvad med billeder??? Der bliver garanteret taget en masse Ridgeback-billeder
rundt omkring i de danske hjem.
Send de bedste til redaktøren, som altid
kan bruge ”nyt blod”.

Udstillingsudvalget
I 2010 var Dansk Kennel Klub værter for
den store World Dog Show (WDS), eller
Verdensvinder udstillingen som den også

kaldes. Fra tidligere WW shows vidste vi at
der ville blive et stort rykind af udenlandske udstillere, så det var derfor nærliggende at lave, som andre RR klubber før os, en
klubudstilling i dagene umiddelbart efter
WDS. Det skulle dog vise sig at være svært,
idet alt ringpersonale var blevet hyret til
WDS. Vores Jyske del af klubben, som var
primus motor på udstillingen, knoklede
dog på, og med hjælp fra klubmedlemmer
lykkedes det at afvikle en god udstilling.
Der var i alt 132 hunde til bedømmelse
af vores 3 dommere, fra USA, England og
Danmark. Det største antal tilmeldinger
til en Dansk RRK udstilling i mange år,
hvis ikke det allerstørste. Vejret var heldigvis med os, så det blev en dejlig dag i selskab med mennesker og hunde fra mange
forskellige lande.
Vi gentog succesen fra 2009 med en udstilling i forbindelse med klubbens generalforsamling, som har en god tilmelding til
begge arrangementer.
Klubbens afholdt i alt 6 udstillinger i
2010, med i alt 382 fremmødte hunde,
som er et fantastisk resultat, hvilket også
gør at klubben har tjent gode penge på udstillinger. Det på trods af forhøjede halleje,
dommer og ringpersonaleudgifter osv. Af
de 8 dommere vi havde inviteret
var 6 opdrættere fra Italien, England,
Usa, Tyskland og Østrig. Det har været
spændende at se opdrætterdommere fra så
mange forskellige lande dømme vores race.

Web og PR udvalg
Det store redesignarbejde på klubbens
hjemmeside er afsluttet, og vi koncentrerer
os om den løbende opdatering.
Hen over sommeren blev sitet tilført nogle
midlertidige sider i forbindelse med World
Dog Show. Disse blev udført på både
dansk og engelsk for at gøre det lettere
og mere overskueligt for alle interesserede
Ridgeback-ejere at tilmelde og læse om
udstillingerne. Så vidt vi er orienteret fungerede det på bedste vis.
I øjeblikket arbejder udvalget på et online-system, hvor folk der ønsker at blive
medlem, kan taste deres oplysninger direkte på hjemmesiden, hvorefter kassereren
modtager en mail til videre behandling.
Vi har desværre måttet erkende, at den for
snart lang lang tid siden opstartede fotokonkurrence var en fiasko.
Der blev kun indsendt billeder fra 2 medlemmer, så derfor har vi valgt at droppe
projektet.
I kan se billederne andet sted i dette blad.

Læs rapporten fra Avls- og
Sundhedsudvalget
på side 6-7
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2010 - Stabilitet
Både antallet af registrerede Rhodesian Ridgebackhvalpe og antallet af røntgenfotograferinger er
gennemsnitligt meget stabilt. Af Helle Lauridsen
på vegne af Avls- & Sundhedsudvalget
På trods of generelt faldende registreringer hos DKK, ligger antallet af registrede
Rhodesian Ridgebacks i 2010 præcist på
gennem-snittet af de sidste 20 års registreringer.
Registreringerne i 2010 er fordelt på 9
kuld af varierende størrelse, fra 2 til 13
hvalpe.
To af kuldene er med den samme danske hanhund, mens de andre fordeler sig
50/50 på danske og udenlandske hanner.
Atter i år er indavlskoefficient særdeles fin,
ingen tvivl om, at det er et område som
opdrætterne giver stor bevågenhed.
KULDREGISTRERINGER
Fødselsdato

Kennel

07-05-2010

Masamba

06-12-2009

Han, tæve

Opdrætter

Far

Mor

COI

4,9

Stenberg, Thomas

Kinyemi Luka F'utenzi

Luangwa Tabili
A'kamilya

0,00%

Penzi

3,5

Krabbe, Jette

Tusani Cool Bakari

Malozi Jamani

3,47%

09-01-2010

Fanikiwa

4,3

Rosenqvist, Rauno

Hazinas 4th Ajabu

Zumeli's Fanikiwa

2,34%

01-05-2010

kinyemi

2,4

Nikolic, Nada og
Kjærsgaard, Anders

Kangelani's Gentle Thanzi By Ikunga Akua Najah
Clay
Nnenia

0,00%

01-05-2010

Hazinas

7,2

Carlsson, Lena

Tusani Cool Bakari

Hazinas 4th Tafika

2,49%

09-05-2010

M'gongo

1,1

Lambæk, Klaus

Ikunga Akua Neo

M'gongo Surú Basobi

1,12%

07-06-2010

Lewanika

4,8

Lauridsen, Helle og
Lauridsen Anne Sophie
Lauridsen,

Tusani Big Ben

Lewanika Dumisani

0,00%

23-06-2010

Kuzonga's

6,3

Nielsen, Jo-Ann

Kalakamati Ajani

Kuzonga's Cirkeline

0,00%

17-11-2010

Linnemann

3,1

Linnet, Lykke

Obunja Azibo

Chanja Chimbuka

0,00%

Opdrætter

Far

Mor

COI

IMPORTER
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Fødselsdato

Navn

Køn

25-10-2009

Kangelani's Kuwa Kenya

F

Peter Trond Harstad og
Marit Hjartøy, No

Masithela's Irresistible
Chango

Kangelani's Gentle Gaby
By Clay

0,00%

03-07-2009

Ridge's Star Vivien Lee

F

Anna Spesivykh, Ru

NgAI Zamu of Ginba's Hero

Mashama Mazi Rus
Bahati

0,00%

10-11-2009

Era Abstraction Helya
Ridge

F

Jana Helesicová, TJ

Kuzonga's Aurelijus

Art Loren Helya Ridge

0,00%

25-11-2008

Ridgeslättens Chanya Af
Enzo

F

Lena Nilsson, SE

Stenänga Bintza Enzo

Ridgeslättens A'ambra Of
Ozzy

0,00%

28-05-2010

African Braveheart's
Godspeed Thani

M

Caroline Graflund, SE

Elangeni Braveheartrules

African Braveheart's
Fourever Yours

0,00%

20-06-2010

Ikimba Gekko Playbow

M

Marianne Gellin, Fi

Tusani's Big Ben

Zimbalooba Ikimba
Mtilda

0,00%

21-09-2010

Inanda Mellberg Otto Jv Of
Ersted

M

Marie Wijkander, SE

Inanda Mellberg Edelrood

Rekaylahn Amber

0,00%

HD fotograferingerne er stabilt på samme
antal som de foregående år, 25 hunde er
blevet fotograferet (hvilket svarer til kun
32% af årgang 2008) af de 25 havde en
desværre C hofter og 3 havde B hofter,
resten A – FLOT!
24 hunde er blevet AD fotograferet – heraf
4 med status 1, hvilket er en svag stigning.
Dette er bekymrende og jeg vil derfor på
udvalgets vegne på det kraftigste opfordre
de opdrættere, der vælger at avle på status

1 at tage hånd om, at alle hvalpe bliver
albue fotograferet inden næste kuld planlægges.

10 hunde blev fotograferet for OCD, og
alle var ”fri”. En af dem var til en genfotografering, hvor status blev ændret fra konstateret til ren.

Albuedysplasi er almindeligvis arveligt,
og det i langt højere grad end HD, hvor
mange flere faktorer indvirker på en hunds
status. Om dette også er tilfældet hos Rhodesian Ridgeback, hvor alvorlig albuedysplasi jo ses yderst sjældent, kan kun vides,
når opdrætterne tager hånd om dette.

RØNTGENRESULTATER
Hundens navn

Stambogsnr.

HD

AD

OCD Far

Akizuri Ika Abudiwa

DK14830/2009

A

0

Fri

Rex Ventors Ikaros

A/0

A'kizuri Chiwitsi Ingwe

A/0

Akizuri Ika Asani

DK14835/2009

A

0

Fri

Rex Ventors Ikaros

A/0

A'kizuri Chiwitsi Ingwe

A/0

Akizuri Ika Aziza

DK14826/2009

A

1

Rex Ventors Ikaros

A/0

A'kizuri Chiwitsi Ingwe

A/0

Caprivi Ticket To Ride

PKR13413

A

0

Chimalsi Balda Löwenschwanz

SPKP 1002

A

Corleo's Cattle Queen

DK01229/2009

Caprivi Asgood As Itgets

Rijstone Melting Pot

0

Hasani Of Ka-Ul-Li's Ridges

Balda Turkana

A

0

Stenänga Great G's Chicory

Djungelkattens Gloryridged Garbo DK23352/2007

A

0

Dandy-Deluxe Spirit Of Ishtar

Djungelkattens Imageridged Impala DK02420/2009

A

0

Marsabit Melikora

Kuzonga's Dear Memory Of Sus

14146/2006

Kuzonga's Fiona

DK01300/2009

B

Kuzonga's Foenix

DK01301/2009

A

0

Lewanika Famuyeke

DK14534/2008

A

Lewanika Fubelu

DK14538/2008

Lewanika Fufuna

Fri

HD/AD Mor

Fri

A/0

Corleo's Cat Ballou
Djungelkattens Superridged Sabrina

B

Ridgebow's Embo Of Canello

HD/AD

A

Djungelkattens Zuluridged Zelda
Kuzonga's Bayana J'adore

Fri

Minjimba Ridge Ajari By Enzi

A/0

Kuzonga's Cirkeline

B/0 /Fri

Minjimba Ridge Ajari By Enzi

A/0

Kuzonga's Cirkeline

B/0 /Fri

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Calico Ridge Danish Dynamite

B/0

B

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Calico Ridge Danish Dynamite

B/0

DK14540/2008

A

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Calico Ridge Danish Dynamite

B/0

Lewanika Fuga

DK14537/2008

A

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Calico Ridge Danish Dynamite

B/0

Lewanika Fulumuzi

DK14535/2008

A

1

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Calico Ridge Danish Dynamite

B/0

Lewanika Fumisizwe

DK14539/2008

A

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Calico Ridge Danish Dynamite

B/0

Linnemann Ascha Cheki

DK02276/2009

A

0

Fri

Stenänga Great G's Chicory

A/0

Chanja Chimbuka

B/0

Linnemann Ascha Chui

DK02279/2009

A

0

Fri

Stenänga Great G's Chicory

A/0

Chanja Chimbuka

B/0

Linnemann Bikita

DK20453/2008

Fri

Tusani Cool Bakari

Stenänga Bintza Épris De L'afrique

Fri

M'gongo Inkosi Chipo

DK14262/2008

A

0

Stenänga Great G's Chutney

A/0

M'gongo Tasu A'tatu

A/0

M'gongo Inkosi Chisulo

DK14258/2008

A

1

Stenänga Great G's Chutney

A/0

M'gongo Tasu A'tatu

A/0

M'gongo Inkosi Ciwu

DK14265/2008

A

0

Stenänga Great G's Chutney

A/0

M'gongo Tasu A'tatu

A/0

Ridgebow's Rejea Of Navy

DK20244/2008

A

1

Ridge's Star Vivien Lee

DK10681/2010

B

0

Ngai Zamu Of Ginba's Hero

Shangani Cikoza Themba

DK16908/2007

C

0

Ye Japha Gyasi

Soweto Bulawayo Nala

DK17774/2009

A

0

Inanda Mellberg Edelrood

Fri

Fri

Fri

Fri

Rijstone Aussie Rules

Ridgebow's Imazi Of Sauvage
A/0

Mashama Mazi Rus Bahati

B

Shangani Pea-Doya

A

B/0

Vignons Aussi Tessa

A/0
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Ordinær Generalforsamling 2011
Lørdag den 30. april 2011, kl. 15.00
Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted
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 og suppleanter
9. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisor-suppleant
10. Eventuelt
Kandidater til klubbens bestyrelse:
Erik Kristensen og Søren Holmgaard, der begge er
villige til genvalg.
Elisabeth Svendsen, Lykke Linnet og Poul H. Jensen
stiller op til valg.
Kandidaternes præsentation kan læses på side 10-11

Forslag til afstemning på
generalforsamlingen
FORSLAG 1
Ændring af klubbens love
Forslagsstiller: Ane Marie Vilhelmsen
Som medlem af Rhodesian Ridgeback
Klubben, vil jeg hermed gerne stille forslag
til ændringer i klubbens love, således at
formanden vælges direkte af generalforsamlingen blandt de medlemmer, der er
valgt til bestyrelsen.
Motivation for forslaget:
Med den nuværende lovtekst overlader
klubbens medlemmer det til bestyrelsen
– dvs. 5 personer – at vælge, hvem der
skal være klubbens formand, hvilket ikke
er specielt demokratisk – skræk senariet
kunne være, at det medlem af bestyrelsen,
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der fik absolut færrest stemmer, er den der
bliver formand. Formandsposten er en så
vigtig post og er klubbens ansigt udad til,
at det vil være langt mere demokratisk at
formanden vælges af generalforsamlingen
– blandt bestyrelsens medlemmer.
Dette vil medføre følgende ændringer til
lovene:
Nuværende tekst:
§ 9 Bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær
og fastsætter selv sin forretningsorden.
Omkonstituering kan finde sted.
Posten som formand kan kun beklædes af
samme person i 3 valgperioder i træk.
Ændres til:
§ 9 Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering
kan finde sted.
§ 9a – Formand
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen blandt bestyrelsens medlemmer.
Posten som formand kan kun beklædes af
samme person i 3 valgperioder i træk.
Der laves en tilføjelse til § 12 (skrevet med
kursiv, stk. 9).
§ 12 Dagsorden for den ordinære generalforsamling.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
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
og suppleanter
9. Valg af formand blandt bestyrelsens
medlemmer
10. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og
1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

klubbens regler. Det tidligere om kontingentbetaling flyttet til § 6.

FORSLAG 2

Motivering:
Der er herefter kun een frist for rettidig indbetaling af kontingent, misfortolkninger
undgås. Fristen er strammet til 15. februar
og dermed synkron med frist for forslag til
GF, således at kun forslag fra medlemmer,
der har betalt rettidigt, kommer frem til
GF.

Ændring af klubbens love
Forslagsstiller: Rhodesian Ridgeback
Klubbens bestyrelse
Forslagene skal ses som en helhed, der tager
sigte på at præcisere regler for medlemskab
og kontingentbetaling, da de nuværende
regler kan give - og har givet - anledning
til problemer vedrørende fortolkningen.
§5 Medlemskab, stk. 3:
Følgende slettes: ”…., og som ikke er i
kontingentrestance.”
Motivering:
Det er i kraft af dette ændringsforslag meningsløst at tale om kontingentrestance
– enten er kontingentet betalt inden for
fristen, som defineret i §6, der nedenfor
præciseres (se denne), eller medlemskabet
er slettet.
§5 Medlemskab, stk. 4 (i sin helhed):
Ændres til:
Medlemskab følger kalenderåret. Medlemskab kan fra medlemmets side ved skriftlig udmeldelse med mindst 1 måneds varsel bringes
til ophør ved udgangen af et kalenderår.
Motivering:
Præcisering af medlemskabs ophør efter
medlemmets ønske.
§5 Medlemskab, stk. 5 (i sin helhed):
Ændres til:
Medlemskab ophører uden varsel fra klubben, hvis kontingent ikke er betalt rettidigt
som defineret i §6. Ved kontingentbetaling
senere end dette betragtes vedkommende som
nyt medlem i alle forhold i klubben.
Motivering:
Præcisering af medlemskabs ophør udfra

§6 Kontingent, stk.2 (i sin helhed) :
Ændres til:
Kontingent betales forud for et år ad gangen
og opkræves senest i begyndelsen af januar
måned hvert år. Kontingentet skal, for at
være rettidigt betalt, findes på den af klubben dertil anviste bankkonto senest den
sidste hverdag før den 15. februar. Ved indmeldelse i løbet af året betales kontingent for
resten af dette år med en forholdsmæssig del
af det årlige kontingent svarende til det antal
hele måneder, der er tilbage af kalenderåret.

FORSLAG 3
Ændring af klubbens etiske regler
Forslagsstiller: Rhodesian Ridgeback
Klubbens Avls- & Sundhedsudvalg
(Nada Nikolic, Helle Lauridsen og
Søren Holmgaard)
Ændring 1:
§ 3: Efter 4. punktum (før: ”Der må kun
avles….) indsættes:
Er det ene forældredyr skulder-OCD fotograferet, og er OCD ud fra dette påvist, skal
det andet forældredyr være skulder-OCD fri.
Motivering:
Selv om det ikke p.t. er et krav i Danmark
at skulder-fotografere hundene, er man
nødt til forholde sig til det konstaterede,
hvis alligevel et af eller begge forældredyrene er fotograferede, m.a.o.: Viden
om forholdene forpligter på samme måde
som for albue-AA/OCD.
Ændring 2:
§6: Efter 3. punktum (før: ”Sinus-attesten
skal udleveres…..) indsættes:
Undersøgelsen for DS, som ligger til grund
for denne sinus-attest, skal foregå samtidig
som sundhedsundersøgelsen omtalt i § 10.
Motivering:
Sinus-forekomst konstateres sikrere, jo ældre hvalpen er – denne ændring således for
at sikre, at sinus-attest udfærdiges så sent

som muligt inden hvalpen udleveres, så
undersøgelsesresultatet er så sikkert som
muligt.
Ændring 3:
§ 4 (i sin helhed)
Ændres til:
§ 4 Begge forældredyr skal på parringstidspunktet have en alder på mindst 2 år. Alle
DKK’s avlsrestriktioner skal overholdes,
herunder:
Præmieringskrav: Afkom kan kun stambogsføres dersom hunden før parring er præmieret
på en FCI/DKK anerkendt udstilling med:
Fra 1.1.1980 og til 31.12.2007 = mindst
en 2. præmie
Fra 1.1.2008 og til 31.12.2010 = mindst
Good
Fra 1.1.2011 = mindst Very Good
Motivering:
Sikrer overensstemmelse med nyeste udstillingsreglement.
Ændring 4:
§ 13 (i sin helhed)
Ændres til:
§13 En opdrætter skal, senest når kuldet er 3
mdr. gammelt, udfylde og indsende skemaet
"Information om hvalpekuld" på klubbens
hjemmeside.
Begrundelse:
Det er langt lettere for alle, at det foregår
digitalt.

FORSLAG 4
Tilføjelse til klubbens love
Forslagsstiller: Dorte Qvist
Det foreslås, at lovenes § 9 vedrørende
bestyrelsens arbejde tilføjes stk. 11
§ 9 Bestyrelsens arbejde
Tilføjes:
Stk. 11 Bestyrelsen har mulighed for at
lade redaktøren for klubbens medlemsblad
”Ridgebacken” deltage på bestyrelsesmøderne,
dog uden stemmeret.
Motivation:
Det er nødvendigt for redaktøren at indgå i
et tæt samarbejde med bestyrelsen, hvilket
bedst opnås ved deltagelse på bestyrelsesmøderne. På den måde vil redaktøren,
på en fornuftig måde, hele tiden være orienteret om, hvad der rører sig i klubben,
og redaktøren gives derved et bedre grundlag til udarbejdelse af medlemsbladet.
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Kandidater til bestyrelsen

Erik Kristensen

Søren Holmgaard

Elisabeth Svendsen

Nu har jeg været med i klubbens bestyrelse
i 3 perioder, og gjort mig store overvejelser
om det ikke er nu man skal sige stop –
men jeg er nået frem til den konklussion,
at jeg er klar til at tage en tørn mere – ikke
for at klæbe til taburetten - men for stadig
at være med til at udvikle klubben og fastholde den positive ånd, der hersker.

Jeg genopstiller til bestyrelsen efter en
periode på 2 år som formand, da der stadig er en udvikling i klubben og specifikke
klubaktiviteter, som jeg gerne vil være med
til at drive.

Jeg hedder Elisabeth Svendsen og bor i
Himmerland sammen med Christian og
vores 2 Ridgeback hanner – Ludvig og
Rod. Vi fik vores første RR i 1972 – en
tæve Tamaru of Eilack, som vi importerede fra England. Hun blev 14½ år, og
da vi på det tidspunkt havde kennel med
langhårede og ruhårede gravhunde, kom
der til at gå godt 6 år, før vi igen havde tid
og plads til en RR. Siden januar 1992 har
vi haft Ridgeback i huset og været medlem
af klubben. I 1996 blev jeg suppleant til
bestyrelsen og kom lidt hovedkulds ind
i 1997, hvor jeg blev valgt til formand.
Denne post afgav jeg frivilligt ved generalforsamlingen i 2000 på grund af stort arbejdspres hjemme i firmaet. Nu er jeg gået
ned på ½ tid, og da jeg er blevet opfordret
til igen at stille op som kandidat til bestyrelsen, føler jeg også, at jeg kan bidrage
med mine erfaringer i bestyrelsesarbejde
til gavn for avl og anvendelse af Rhodesian
Ridgeback.
Jeg sad i flere år i Dansk Gravhundeklub’s
bestyrelse og var for denne klub med til at
starte FDA, hvor jeg senere repræsenterede
RRK. Jeg var en overgang FDA’s medlem
af Schweissudvalget. Jeg er uddannet Schweissprøvedommer, Vildtsporprøvedommer og Drevprøvedommer, men valgte
efter mange års ”terrænløb” at holde op
som dommer.
Siden 1992 har jeg professionelt anvendt
RR til eftersøgning af anskudt eller påkørt
vildt og brænder for at udbrede et større
kendskab til dette arbejde blandt RR ejere
og til dem, som bruger hunde til eftersøgning, således de opdager, at en RR er et
rigtig godt valg.
I en lille klub som vores er det alfa og
omega, at der er en hyggelig omgangstone,
så alle føler sig velkomne til arrangementerne. Derfor er ordene åbenhed, samarbejde og tolerance uhyre vigtige.

Jeg forsøger at være bredt favnene i mit arbejde – det er ikke kun det ene eller andet,
der interesserer mig. I min begrebsverden
er det aktiviteter sammen med hunden, der
tæller – ligegyldigt om det hedder udstilling, lydighed, spor, agility, lure-coursing
mv. Jeg er nok langt mere praktiker end
teoretikker – og jeg har ry for at se muligheder frem for begrænsninger – MEN
jeg kan også slå bremserne i og være lige så
stædig som … en Ridgeback !!!!
Skal en lille klub som vores overleve og
have sin berettigelse, er vi nød til at stå
sammen om det helt klare mål – at fremme
og promovere vores elskede hunde. For at
vi kan gøre det på den bedste måde, kræver
det en bestyrelse, der kan og vil samarbejde
og tegne klubben ud fra de retningsliner,
som medlemmerne udstikker bl.a. på generalforsamlingen.
Der er masser af udfordringer for den
kommende bestyrelse og dem er jeg klar til
at tage aktiv del i – så kære medlemmer –
det er op til jer.
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Nogle af de opgaver jeg mener vi bør
fokusere på i den nærmeste fremtid, og
som jeg vil arbejde for i tilfælde af genvalg,
er – i uprioriteret rækkefølge:
Et bedre, bredere, og mere åbent/fordomsfrit opdrætter- og medlemssamarbejde,
hvor vi kan se lidt bort fra konkurrencemomentet, til gavn for såvel racens udvikling som klimaet i klubben generelt
samt, ikke mindst, hvalpekøberne – dette
er vi nu ved at igangsætte på eet punkt med
et medlems/opdrættermøde efterfulgt af et
dommerseminar. Desuden en forebyggende indsats for at undgå en udvikling henimod flere stamtavleløse ”internet”-hvalpe.
Og som en kontinuerlig opgave naturligvis, at vi til stadighed bestræber os på at
klubben kan tilbyde – så langt som vore
ressourcer rækker – noget til alle interesser
inden for relevante Ridgeback-aktiviteter,
som der jo er ved at være en del af.
Som nyvalgt formand for region Skåne i
den svenske Rhodesian Ridgebackklub
(SRRS) kan jeg også bidrage til en vis
kompetence/vidensudveksling begge veje,
der kan være nyttig.

Tank penge til
Rhodesian Ridgeback
Klubben
OK støtter klubben med 6 øre pr.
liter benzin eller diesel, hver gang
du tanker med et OK Benzinkort,
som er tilknyttet en sponsoraftale.
Derudover giver vi klubben et bonusbeløb, når du har tanket 500
liter på kortet første gang.

Poul H. Jensen
Kære Ridgebackvenner
I det forløbne år er jeg gang på gang og
fra mange sider blevet opfordret til igen
at stille op til valg til klubbens bestyrelse.
Disse mange opfordringer kan jeg ikke
sidde overhørigt og jeg opfordrer hermed
dig som medlem af Rhodesian Ridgeback
Klubben til at give din stemme til mit kandidatur til en ny tørn i klubbens bestyrelse.
Jeg har tidligere, som nævnt, siddet i bestyrelsen og har fungeret som klubbens
kasserer, været medlem af klubbens udstillingsudvalg samt stået for klubbens salgsbod.
Når jeg igen bliver valgt ind i bestyrelsen,
vil jeg, i samarbejde med bestyrelsens øvrige medlemmer, arbejde for en åben dialog med klubbens medlemmer omkring
diverse aktiviteter for og med vore Ridgebacks og for menige klubmedlemmers deltagelse i alle klubbens udvalg.
Det er vigtigt for en klub, at dens medlemmer deltager aktivt. Derfor opfordrer jeg
dig hermed til at give din mening til kende
ved at deltage i afstemningen til det kommende bestyrelsesvalg.
Jeg har brug for din stemme for at kunne
gøre en forskel.

Lykke Linnet
Jeg hedder Lykke Linnet, og efter at have
stået ni år i lære som ridgebackejer, ni år
som har budt på utallige dejlige timer arrangeret af vores Ridgebackklub, vil jeg
hermed gerne stille op til at tage en tørn
til gengæld.
Jeg er under konstant oplæring af mine
fire Ridgebacks, som fylder utrolig meget
i min hverdag. Jeg bruger meget tid på
schweiss træning og har et opdræt under
kennelnavnet Linnemann.
Jeg har deltaget aktivt i de fleste af Ridgebackklubbens aktiviteter, samt taget adskillige af DKK’s kurser, senest opdrætteruddannelsen. Jeg er meget optaget
af schweissarbejdet, som er fantastisk
at beskæftige både sin Ridgeback og sig
selv med. Som aktiv opdrætter bruger jeg
naturligvis også meget tid på avlsarbejdet
og alle de aspekter det medfører. Ofte er
jeg at finde på vores udstillinger, her er
det både tid til at konkurrere, hygge sig og
glæde sig over vores dejlige hunde.
Vores klub spænder vidt; avl, udstilling,
lurecoursing, lydighed, schweiss samt hyggeligt samvær.
Der skal i vores klub være plads til alle
disse forskelligartede aktiviteter og respekt
omkring at vi hver især kan og vil forskellige ting med vores dejlige Ridgebacks. I
vores klub skal alle føle sig velkomne, det
vil jeg gøre mit til.
Det fælles grundlag i klubben skal baseres
på at vi sammen skal værne om vores race;
standarden, temperamentet, sundheden
og omdømmet, det vil jeg gerne bidrage
til gennem åbenhed, oplysning og debat.

Sådan tanker du penge til klubben
Hvis du vil hjælpe med at støtte,
skal du bruge vores OK-sponsor
nummer:

559695
Derefter kan du bestille et OK
Benzinkort på www.ok.dk.
Eller du kan rette henvendelse til
klubbens kasserer på kasserer@
ridgebackklub.dk
Hvis du allerede har et benzinkort, kan du også få det tilknyttet
en sponsoraftale.
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Parring i marts

REJEA

APACHE

PLCH Caprivi Ticket To Ride

Ridgebow’s Rejea Of Navy

KENNEL BITTE-NUS
14

Rhodesian Ridgeback siden 1973
Vibeke Poulsen 39 66 31 34 / 28 22 87 46
Mail: kennel@bittenus.dk www.bittenus.dk

STEMMESEDDEL
til Rhodesian Ridgeback Klubbens bestyrelsesvalg 2011
Stemmesedlen lægges i vedlagte konvolut, som lægges i yderligere en konvolut, der SKAL påføres
afsenders navn og adresse (vigtigt af hensyn til kontrol af medlemskab - ellers ugyldig).
Det hele medbringes til Generalforsamlingen eller sendes til den ene af klubbens revisorer:
Klaus Lambæk, Kastanievej 4, Harridslev, 8930 Randers NØ
Frist for aflevering med post er den 24. april.
§8
Stk. 7

Stk. 8

Valg til bestyrelsen (uddrag):
Stemmesedler udsendes i blad 1 til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2.
De udfyldte stemmesedler skal være klubbens revisor i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
eller afleveres på generalforsamlingen inden dagsordenens pkt. 8.
Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.
Hvis du er ENKELTMEDLEM
må du max. stemme på 3 personer
Sæt “X” i de afmærkede felter.

Hvis I er FAMILIEMEDLEMMER
må I max. stemme på 2 x 3 personer
Sæt “X” i de afmærkede felter.

Erik Kristensen
Søren Holmgaard
Elisabeth Svendsen
Poul H. Jensen
Lykke Linnet

Til debat under Eventuelt
på generalforsamlingen
Oplæg fra Ane Marie Vilhelmsen
og Erik Kristensen

Vi vil gerne foreslå, at man laver en enkelt
ændring i konkurrencerne til den årlige
Ridgeback Dag.
Nu afholdes der på dagen konkurrencer i
• Bedste ridge
• Bedste hoved
• Bedste handling
• Bedste bevægelser
Vi vil gerne foreslå at Bedste handling
udgår, og at man i stedet afholder konkurrence i bedste hoved for både tæver og
hanner.
Begrundelse:
Bedste handling er i vores optik en meget
svær og tidskrævende disciplin, som mange

dommere ikke mestre – og nye udstillere
har ofte svært ved tingene – det bliver derfor ofte noget tilfældigt, hvem der vinder
denne titel.
Vi mener heller ikke det er fair, at en
tæve og en han skal bedømmes sammen
i specielt hovedkonkurencen – det er jo
netop her, man gerne skulle kunne se forskel på tæver og hanner.
Hvis vi laver foreslåede ændringer – så er
alle konkurrencer afhængig af hunden ikke
af handleren.

Oplæg fra Lena Carlsson, Karina
Møller og Julie Lorentzen

Vi vil gerne foreslå følgende ændringer
til "Pointsystemet til årets titler i Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark
for eksteriør udstillinger, gældende fra 1.
januar 2011"

Klasse 1
"Årets Baby/Hvalp"
Det foreslås at:
• Der medregnes point fra min. 2 og
max. 4 udstillinger, i stedet for min.
1 og max. 3 udstillinger.
• Der gives 2 point ekstra til Bedste
Baby/Bedste Hvalp på RRK udstillinger. Men der kåres fortsat både
Årets Bedste Baby/Hvalp Han og
Årets Bedste Baby/Hvalp Tæve.
Begrundelse:
De senere år har der været flere babyer/
hvalpe der deler 1. pladsen og dermed titlen. I 2006/2007 delte henholdsvis 2 hanner og 2 tæver titlerne, i 2007/2008 delte
3 hanner titlen og i 2008/2009 delte 2
hanner titlen. I indeværende udstillingsår
er der foreløbig 2 tæver der skal dele titlen,
fortsættes på side 18
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Verdens dejligste
Ridgeback
Alle Ridgeback-ejere kender racens fascinerende historie.
Vi har læst i historiebøgerne om, hvordan jagt- og vagthundeegenskaberne blev udnyttet og forstærket af de
tidlige avlere. Derfor har vi også en lille forventning om,
at vores hund passer på os – at den vogter vores hjem.
Men hvad sker der, når de værste tanker bliver til
virkelighed? Af Dorte Qvist
Mandag den 19. juli skulle hundene og
jeg på ferie i Sverige. Michael havde ikke
ferie, og var tidligt om morgenen taget til
Fyn.
Kl. 11 kørte jeg til dyrlægen, hvor hundene
skulle have ormekur, og på hjemturen var
jeg en lille smut i Brugsen – jeg var bare
væk fra vores hjem i en lille time. Tilbage
på matriklen så alt ud som det plejede.
Jeg lukkede hundene ud af bilen, låsede
op og gik ind. Da jeg åbnede døren ind
til Michaels kontor, som ligger lige op til
vores bryggers, stod der en mand, og bag
ham endnu en. Jeg reagerede fuldstændig
impulsivt. ”Hvad laver I her?”
Røvernes reaktion husker jeg ikke, men
jeg ved, at jeg efterfølgende blev overfaldet bagfra – formodentlig af en røver som
må have siddet i en bil ude på vejen og
holdt vagt. Jeg fik tæsk på overkroppen
og i ansigtet. Siddende på gulvet blev jeg
holdt nede og slået bevidstløs, hvorefter
de samlede deres tyvekoster sammen, pillede mine ringe af fingrene og forsvandt.
Efterfølgende ville skæbnen, at et par af
vores rigtig gode venner kom og fandt
mig. De vidste, at jeg skulle til Sverige,
men anede uråd, da Aqua, vores gamle
Beagle, snusede rundt ude på gårdspladsen.
Jeg kom på hospitalet, hvor der blev taget
hånd om mig.
Hvor var Kidogo imens alt dette stod
på? Hvor var vores afrikanske løvehund
med det udprægede beskyttelses- og vagtinstinkt? Hvorfor stod jeg tilbage med
en følelse af, at han ikke hjalp mig? Det
spørgsmål stillede jeg mig selv igen og
igen.
Jeg ved, at Kidogo kom ind i huset sam-
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I dag er det svært at forestille sig, men sådan så jeg faktisk ud fem dage efter overfaldet.
På daværende tidspunkt frygtede lægerne stadig for mit venstre øje, og jeg havde fået en
lille ballon indopereret under øjenhulen til midlertidig støtte for knoglen, der var brækket.

men med mig. Jeg kan stadig fornemme,
at han smuttede forbi mig, da jeg åbnede
døren ind til Michaels kontor – og så ved
jeg ikke mere, resten er rene gætterier.
Løb han lige ind i næverne/fødderne på en
hårdkogt røver? Blev han lukket inde i et
rum eller opfattede han, at der var fare på
færde og passede på sig selv?
De første par dage efter røveriet var han
meget stille, og da jeg kom hjem fra
sygehuset, forlod han mig nødigt. Han
virkede ikke forslået, men alligevel var vi
ikke i tvivl om, at det også havde været en
voldsom oplevelse for ham.
Efter nogle dage tog han pludselig afstand

til mig – jeg følte, at han var utryg sammen med mig. Det var forståeligt nok,
men ikke rart, og jeg blev ked af det. Jeg
måtte tage min attitude op til revision,
måske havde hans fintfølende psyke opfattet, at jeg følte mig svigtet – og var der
egentlig nogen grund til det? Jeg vidste jo
ikke, hvad han havde oplevet – og kommer heller aldrig til det.
Michael og jeg snakkede og snakkede om,
hvordan vi troede, Kidogo havde reageret
overfor røverne.
Vi snakkede om forskellen på et hjemmerøveri, hvor man er hjemme, når
røverne kommer, og vores tilfælde, hvor

hundene og jeg kom hjem og tog røverne
på fersk gerning – Kidogo kunne jo i
første omgang ikke vide, at de ikke måtte
være der.
Vi snakkede om Ridgebackens oprindelse
som løvehund – om dét, at racen er opdrættet til at kunne passe på sig selv, at
den ved, når en situation er farlig, og automatisk vil holde afstand.
Vi snakkede om vores måde at have hund
på. Vi ville jo aldrig drømme om at købe
en hund, som ikke var præget positivt på
mennesker – vi forventer, at hvis vores
hunde tager kontakt, er det ALTID positiv kontakt.
Og så snakkede vi om lederskab – vores
lederskab, som har lært hundene, at de altid trygt kan følge os. Hvilket viste sig at
være helt forkert den sommerdag.
De mange tanker blev afløst af et skrækscenarie, der gjorde tilgivelsesprocessen
meget lettere: Tanken om at vågne op fra
bevidstløs tilstand ved siden af en død
eller slemt skamferet hund, var og er så
uhyggelig, at jeg takker skæbnen for, at
det var mig, der led fysisk skade.
Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at vinde

Endnu et stort kys fra Kidogo

Kidogos tillid igen. Desværre gav min
fysik mig i første omgang ikke så mange
muligheder, men vi fandt plads til små tillidssøvelser – dejlige hyggestunder i vores
hjem.

Stille og roligt vendte billedet, og vi fik
efterhånden vores gamle forhold tilbage.
Skuffelsen, og følelsen af svigt, er for
længst erstattet af glæden ved at leve sammen med verdens dejligste Ridgeback.
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fortsat fra side 15

og vi mangler 4 udstillinger i skrivende
stund. Ved at ændre max. 3 udstillinger
til max. 4 udstillinger, samt at der gives 2
ekstra point på RRK udstillinger til bedste baby og hvalp, gives der lidt mere plads
til forskelle i pointene og dermed større
chance for, at kun én baby/hvalp får titlen
i hvert køn.
Klasse 6
"Årets Veteran"
Det foreslås at:
• Der medregnes point fra min. 3 og
max. 5 udstillinger, i stedet for min. 1
og max. 3 udstillinger.
Begrundelse:
I junior-, mellem-, champion- og åben
klasse medregnes i dag point fra min. 3 og
max. 5 udstillinger, også selv om juniorog mellemklasse har en aldersbegrænsning
på en periode på 9 mdr. før de bliver for
gamle og skal rykke op. Det vil være helt
naturligt, at veteranklassen, som ingen
tidsbegrænsninger har, følger disse klasser
med min. 3 og max. 5 udstillinger. De er
godt nok ældre hunde, men stadig i fuld
vigør.
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Klasse 8 og 9
"Årets Avlsklasse" og "Årets Opdrætsklasse"
Det foreslås at:
• Der medregnes point fra min. 3 og
max. 5 udstillinger, i stedet for at alle
resultater tæller med.
Forslag til nyt ordlyd:
I disse klasser skal man udstille min. 3
gange for at deltage i konkurrencen om
årets titel. Point medregnes fra min. 3 og
max. 5 udstillinger (dvs. de 5 bedste resultater tæller).
Begrundelse:
I øjeblikket er det sådan, at den gruppe der
deltager flest gange sandsynligvis vinder, da
point fra samtlige udstillinger tæller med.
Men det er ikke nødvendigvis den gruppe
der har klaret sig bedst i året, der så vinder,
blot dem der har udstillet flest gange. Der
bør være en begrænsning på samme måde
som alle de andre klasser. Det skal være
den gruppe, der har klaret sig bedst i det
indeværende udstillingsår, som vinder. Når
der er en begrænsning, så undgås det også,
at der lægges pres på deltagerne i grupperne fra henholdsvis avlshundeejeren og

opdrætteren, for at ”deres” hunde deltager
så meget som muligt, og ikke kører hjem
før tid, så gruppen kan stille op og dermed
skovle flest mulige point hjem.
Ændringer til ”Oversigt over pointsystem pr. 1. januar 2011 for årets titler i
Rhodesian Ridgeback Klubben”
Det foreslås at:
• Point ved placering i BIS1, BIS2,
BIS3, BIS4 for avl- og opdrætsklasserne bortfalder og i stedet for tilføjes:
Der gives 3 point ekstra til 1. vinder
med hæderspræmie opnået på RRK
udstillinger.
Begrundelse:
Alle Best In Show-placeringer hører ind
under DKK's egen konkurrence om Årets
Hunde. Point for placeringer i store ring
hører derfor ikke hjemme i RRK's konkurrence. BIR, BIR Veteran og BIR Hvalp, får
jo ikke ekstra point for placeringer i store
ring, og dette bør også gælde for avls- og
opdrætsklasserne. Det foreslås til gengæld,
at der gives 3 point ekstra til 1. vinder med
hæderspræmie på RRK udstillinger, ligesom BIR og BIM også får ekstra point på
RRK udstillinger.

Om avliving av friske valper av
rasen Rhodesian Ridgeback
Denne debatten omhandler avliving av valper
med skjønnhetsfeil; en debatt som vi mener er
absolutt på sin plass, og høyst aktuell i 2011.
Af opdrættere af Rhodesian Ridgeback,
Susan Clayborough og Eva Bjøreng
Vi ønsker med dette å prøve å gi litt stofflighet og ”balanse” i den pågående debatten. Denne gangen dreier det seg om
rasen Rhodesian Ridgeback. Vi ønsker
ikke å forsvare verken den ene eller den
andres standpunkter. Men denne viktige
prinsipielle debatten synes å ha havnet i et
uoversiktlig munnhuggeri. Etisk viktige
spørsmål om avliving av valper har ført til
uthenging og hets av oppdrettere av rasen.
For å sette dette litt i perspektiv: I begynnelsen på 80-tallet, da rasen var relativt
ny i Norge og det var få avlsdyr, var det
fokus på at linjene vi avlet på ga få ”feil”.
Ikke alle var den gangen like åpne med å
fortelle hva de hadde fått i valpekassa og
ridgeløse valper ”eksisterte ikke”.
Gjennom årene har oppdrettermiljøet i
raseklubben jobbet fornuftig, og i dag har
vi et miljø som i langt større grad samarbeider. Selv om dette har resultert i større
åpenhet om det som blir født i valpekassene rundt omkring i landet, er det nok
fremdeles mørketall omkring avliving av
valper.
Da muligheten åpnet seg for å importere
sperma og levende hunder fra utlandet ble
genlageret større, og vi har i dag mange
linjer som bærer genutgaver for blant annet ”ridgeløshet” – det vil si manglende
stripe på ryggen.
Ridgeback er en populær rase, og har blitt
en av de tallmessig største rasene representert på utstillinger i Norge i dag. De fleste
oppdrettere opplever at etterspørselen
etter valper er god, om noe avhengig av
årstid, slik det også er hos mange andre
raser. Oppdretterne har ingen vanskeligheter med å få solgt valper som har ”utstillingsfeil”; for mye hvitt, en eller flere
kroner på ridgen, bittfeil, testikkelmangel
osv. Mange ønsker seg kun en familiehund og da er slike småfeil uproblematiske.

Valg av hund, er selvsagt et valg ut fra
mange aspekter ved rasen, men det går
ikke å stikke under en stol, at det også er
mye fokus på ridgen – den karakteristiske
stripen på ryggen.
De ridgeløse valpene, som helt mangler
stripen på ryggen, er i følge flere av våre
oppdrettere vanskelig å få solgt. De fleste
som velger seg rasen Rhodesian Ridgeback, ønsker at valpen har ridgen, selv
om den ikke er korrekt i forhold til rasens
standard – ridgen omtales også her som
rasens ”adelsmerke”. (se http://www.rhodesianridgeback.no/rasestandard.pdf)
Mange tenker kanskje ;hvorfor kan vi
ikke bare gi de ridgeløse valpene bort,
eller selge dem veldig billig?
Når oppdrettere av vår rase selger valper
så ønsker vi kjøpere som er oppriktig
motivert. Vi vet at dette er et valg for 1015 år framover, og det innebærer valg av
en livsstil med stor hund. Vi vet hvilken
innsats som kreves for at hundeholdet
skal bli gledesfylt og godt. Et øyeblikks
innskytelse kan bli til mange tårer og dyp
fortvilelse. Våre hannhunder veier som
voksne over 40 kilo og det er mye hund
for de aller fleste; et øyeblikks omsorg for
å redde liv er ikke nok.
Ordet ”snobberi” har blitt brukt i debatten – et ord som gjerne kan brukes i
forbindelse med hundeavl, kjøp og salg.
Det er alle slags mennesker som ønsker
seg en Ridgeback – noen vil stille ut hunden, noen ønsker seg kun en familiehund,
men ikke mange ønsker seg en Ridgeback
uten ridge.

tunge skrittet å ta bort fire valper. Det kan
selvsagt diskuteres om FB er riktig plass
å legge ut kullopplysninger. Men disse
oppdretterne er sterke forkjempere for
større åpenhet og en slik offentliggjøring
var nok et bevisst valg. Men gapestokkens
tid er tydeligvis ikke forbi. Slik saken står
i dag, er det dessverre slik at det er disse
oppdretterne som må ta støyten for at de
har valgt å være åpne og ærlige om en av
medaljens baksider ved hundeavl, og det
finnes ingen rettferdighet i det.
En debatt omkring det etiske ved å ta bort
friske valper med feil er absolutt på sin
plass, men det må skje uten å henge ut enkeltpersoner – det er alltid lov til å tenke
seg om selv når det stormer som verst. Ingen prinsippsak er så viktig at vi har lov til
å ofre medmennesker.
Det som dette imidlertid har bidratt til, er
å tvinge frem en debatt hvor oppdrettere
må våge å diskutere alle sider av avlsarbeidet og imøtekomme noen av opinionens synspunkter.
Vi vil også sterkt presisere at det er ulik
praksis blant oppdretterne på hva vi velger
å beholde i valpekassa.
Kanskje denne debatten bidrar til et enda
tettere samarbeid mellom oppdrettere, på
den ene siden, og en større interesse for
ridgeløse valper på den andre.
På den måten kanskje vi kan lykkes enda
bedre, det forutsetter en saklighet hvor
enkeltindivider blir respektert og hørt.

Forrige uke la en av rasens oppdrettere
ut informasjon på sin hjemmeside og på
Facebook(FB) om sitt siste Ridgeback
kull. Her gjorde oppdretteren noe som
flere oppdrettere av rasen ikke våger;
å være åpen om at de hadde gått til det
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Referat fra bestyrelsesmøde
Søndag den 20. februar 2011 hos Helle Lauridsen i Århus
Deltagere: Søren, Erik, Helle (ref.), Nada og Dorte
afbud fra Stinne og Poul
Dagsorden
1. Godkendelse af referat
Fra bestyrelsesmødet 31/10 - 2010
2. Generalforsamling 2011
1. Dirigent
a. Bestyrelsen indstiller K.K.Jensen, Ringe
2. Indkomne forslag til GF
a. Ane Marie Vilhelmsen forslag vedr fomandsvalg
b. Avls og sundhedsudvalg ændring af etiske regler
c. Bestyrelsen ændring af love vedr medlemskab/kontigent
indbetaling
d. Dorte Qvist vedr redaktørens deltagelse på bestyrelsesmøder
3. Indkomne kandidaturer til bestyrelsen, til valg på GF
a. Erik Kristensen
b. Søren Holmgaard
c. Elisabeth Svendsen
d. Poul H. Jensen
e. Lykke Linnet
4. Udsendelse af stemmesedler, kuverter
a. Skal i bladet som sidste år
b. Kuverter indkøbes af Stinne og indsættes i blad før udsen
delse
c. Skal sendes til Klaus Lambæk
5. Regnskabet, kommentarer
a. Aktivitetsudvalget skal fastlægge klare retningslinjer for
økonomi og regi
b. Fastere procedure for egenbetaling for dommere skal
indføres.
6. Beretninger fra udvalg og bestyrelse
a. Skal være Søren i hænde senest 1. marts
7. Materialer til GF
a. Kopi af love og etiske regler (Erik) indkomne forslag,
dagsorden og regnskab (Dorte)
b. Stemmesedler (Erik)
c. Medlemsliste over rettidigt indbetalte medlemmer
(Stinne)
d. Stemmekort (Erik)
8. Starttidspunkt
a. Klokken 15.00
9. Traktement
a. Helle kontakter hallen vedrørende mad, + øl og vand og
kage, kaffe og te
10. Udstilling i forbindelse med GF
a. Starttidspunkt
Afhænger af antal udstillingsdeltagere
11. Dommer
a. Lisbeth Mach
b. Logistik
Dommer flyver fra Zurich aftenen før, kan overnatte
enten i Billund eller Vejle. Helle udstiller ikke og klarer
resten af transporten
c. Materialer
Præmier, deltagerpræmier (Dorte)
d. Andet
Tæpper og gaffa (Erik)
e. Rosetter iflg nyt udstillingsreglement (Helle laver en liste
over, hvad der skal bruges til Nada)
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3. Aktiviteter og opgaver - generelt
Igangværende:
1. Bladet
a. Blad1 2011
b. Klummen (Dorte)
c. GF - indhold
d. Indhold i øvrigt
Norsk indlæg
Artikel fra Dorte
Lenas og Eriks diskussionsoplæg
UHM på Sjælland
Dommerkommentar fra Sue Simper
Hvad er world congress? (Helle)
e. Redaktør
Redaktøren takker af
2. Trykkeomkostninger bladet (oplæg Dorte + Stinne)
a. Vi har fået godt tilbud fra trykteam som ser ud til at være
en anelse billigere og det skal forsøges til næste blad
3. Aktuel økonomisk situation (rapport fra Stinne)
a. Økonomien skal hvile i sig selv, vi har ansvar for at vi har
økonomi til at fremme vores formål. P.t. hviler de enkelte
typer aktiviteter i sig selv og giver et lille overskud, men
den enkelte aktivitet (prøve/udstilling) behøver ikke at
give overskud. Det er ikke klubbens mål at være en over
skudsgivende virksomhed.
b. Økonomien ser fornuftig ud og der tilfredsstillende overskudslikividitet.
4. "Bogen" - beslutningsgrundlag (tidligere udsendte + sidste
nyt fra Dorte)
a. Vi har indhentet tilbud fra to trykkere og tilbuddende var
nogenlunde ens, og også på forskelligt oplagstal. Der er så
lille forskel mellem 300 og 500 stks så det kan ikke betale
sig at trykke færre end 500. Ensstemmigt besluttet at
bogen går i trykken NU. Helle sørger for ISBN nummer
og pligtaflevering.
5. Salg af varer, bodens fremtid, materialehåndtering, fysisk
placering
a. Vi mener at tiden er løbet fra Boden med internethandel
osv, så vi prøver at begrænse Boden til få udvalgte varer.
6. Omkostningsinstruks - godkendelse (se docs.google.com)
a. Oplæg fra Stinne færdig,
7. Dommerseminar 2011
a. Først skal der afholdes medlemsmøde hvor væsentlige
punkter til dommerseminaret skal indsamles, og på
denne baggrund fastlægger bestyrelsen punkterne til
dommersemi-naret. Vi sigter på at medlemsmødet afholdes efterår 2011.
8. Udstillings- og aktivitetskalender 2012
a. Tilst, Jessie Borregaard?
b. GF udstilling
c. Ridgebackdag
d. Efterårsudstilling
e. Juleudstilling
9. DKK medtage titler i Hundeweb i katalog - svar FDA ?
a. Der har ikke været møde i FDA
10. World Congress 2016. Comwell Snekkersten? Wonderful
Copenhagen?
a. Søren,Nada og Helle er i udvalget, der skal komme et
færdigt oplæg inden næste WC I Canada 2012.
Vi laver en orientering på GF 2011
11. Fordeling af arbejdsopgaver
a. Afventer ny bestyrelse

12. Formandsmøde DKK 8/1-2011 - fremtid, skrivemaskiner?
a. Erik orienterede bestyrelsen om formandsmødet.
Indtil videre er der intet nyt om skrivemaskine sitationen
4. Aktiviteter og opgaver - udvalg
Udstillingsudvalget:
Igangværende:
1. Instruks til PM i forbindelse med udstillinger vedr. placering af hundebure (Nada)
2. Dommer RR-dag 2011
a. Jos de Cuyper
3. Problematik vedr. "Barn og hund": Oplæg til GF (Helle)
4. Dommerønsker 2013 - forslag til DKK?
a. Udgår
5. Karenstid for genbrug af dommer?
a. Vi har spurgt DKK, der oplyser at der ikke er nogen
specielle krav til interval mellem at den samme dommer
bruges.
6. "Årets brugshund" - pointsgivende konkurrencer?
a. Stinne er ikke tilstede så vi venter
Web- og PR-udvalget
Igangværende:
1. "Velkommen til Ridgeback Klubben" - foldere til at vedlægge stambøgerne: OK hos DKK nu?
a. Foldere er afleveret hos DKK, spørg hos næste hvalpkuld om de er vedlagt stambøgerne
2. Skema "Information om hvalpekuld" - online indtastning se også A&S
a. Punkt på GF om godkendelse af ændring i etiske regler.
Avls- og sundhedsudvalget
Igangværende:
1. Skema "Information om hvalpekuld" - procedure - kuldoplysninger modtaget?

Øv, hvor er den omklamrende

2.
3.
4.

a. Kun meget få kuldoplysninger er modtaget. Der rykkes.
Desuden SKAL hvalpelisteansvarlig checke om kuldoplysninger fra tidl kuld er modtaget. Ellers kommer de ikke
på hvalpelisten.
"Viden på bordet" - konference 27/2 - 2011 DKK
a. Nada deltager
UHM planlægges på Sjælland maj/juni 2011 – Jylland
efterår
Nada indstilles til uddannelsen som mentalbeskriver.

Aktivitetsudvalget
Igangværende:
1. Planlagte træningsaktiviteter
a. Schweiss træning på Sjælland er meget populært så at
mange er på venteliste. Nada arbejder på at får noget sat
op på midtsjælland sammen med Tysk Jagt Terrier klub
med ca 5-7 pladser for os.
2. Schweissprøver: 10. april 2011 i Rold skov
3. Schweiss-championat
a. DKK vil ikke lave noget Schweiss championat. Vi kan få
et ”spor” championat, men kun med egne dommere som
vi selv har uddannet. Så på dette grundlag er det umuligt,
den er sparket til viderebehandling i aktivitetsudvalget.
Eventuelt
Næste møde
Besluttes på GF

Foto af Claus Samuel Lærche

Billeder indsendt til
fotokonkurrencen
der aldrig kom i gang

2 x foto af Ane Marie Vilhelmsen
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Dommerkommentar
Af dommer på Rhodesian Ridgeback Klubbens
Nytårsudstilling i Tilst - Susan Simper
I very much enjoyed judging at the Danish Rhodesian Ridgeback Club Show. I
had some really excellent hound to evaluate. My four top winners pleased me enormously, and in my opinion could win in
any company. My best dog, Zindika My
African Zindiko, a most lovely liver nose,
excelling in breed type, a really good colour, good for size and bone with a beautiful neck and so well balanced all through.
He moved superbly will long powerful
stride and sound coming and going. Best
In Show.
My reserve best dog, Zindika My African
Zam Zam, another superb dog, tall, very
well boned, again beautiful length of neck
with excellent overall balance, gorgeous
head with correct expression. Moved superbly. I learned later that he is full brother
to my best dog, he just lost out on best dog
as he could stand a little straight in stifle
at times. A very beautiful dog. Congratulations to their breeder on producing two
such splendid hounds.

My best bitch, Kinyemi Luka F’Abiola, is
a lovely feminine bitch, full of breed type
and of very good conformation. Lovely
head with good length of neck and excellent topline. Well boned and good size.
Moved so well with long easy ground covering strides. A very lovely bitch.
My reserve best bitch, Linnemann Bikita,
very similar in type to my best bitch, lovely
head type and well balanced with a length
of neck and topline I look for. Good depth
of rib, lovely quarters on her. Medium size
with correct amount of bone. Again super
movement, so sound coming and going.
She just lost out to the older bitch on maturity. A super young bitch with a great
deal of promise.
Overall I think you have some really lovely
ridgebacks in Denmark. The ridges on the
whole were of excellent quality, as were the
bites. One thing I would like to mention
is the annoying habit of feeding your RR
all the time they are being judged, this is

unnecessary and prevents the judge from
assessing heads and fronts properly. Teach
them to look and anticipate their reward,
it can be done and is much more professional. Apart from this one point the standard of handling was very good overall.
I would like to thank my steward/secretary,
Inga Bonnez, for her hard work and keeping the ring running so smoothly. Also the
committee for inviting me to judge your
lovely hounds.

Rhodesian Ridgeback
VORES BOG ER FÆRDIG
På generalforsamlingen den 30. april holder vi
fernisering på den længe ventede bog om
Rhodesian Ridgeback. Bogen er indbundet og
på 72 sider med en masse dejlige billeder.

I BOGEN KAN DU BLANDT ANDET LÆSE OM
•

Ridgebackens historie

•

Portræt af Rhodesian Ridgeback

•

Hunden i det nye hjem

•

Krav til kennelen og hjemmet

•

Sundhed

•

Det sociale liv omkring Ridgebacken

•

DKK’s afsnit om stambogsføring

Pris kr. 190,00
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afholder

Certikatudstilling
Torsdag den 2. juni 2011
Trekløverhallen, Stepping v/Christiansfeld
Dommere:
Gert Christensen, Danmark: Alle terrierracer, Støvere, KJS-racer i gruppe 6 og 7, Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Jessie Borregaard Madsen, Danmark: Rhodesian Ridgeback, KJS-racer i gruppe 8
Erling Kjær Pedersen, Danmark: Alle gravhunde, Øvrige Spaniels
Michael Tranholm, Danmark: Springer Spaniel, Amerikansk Cocker Spaniel, Cocker Spaniel, Clumber Spaniel
Praktiske oplysninger:
Anmeldelsesfristen udløber den 28. april 2011, hvor beløbet skal være betalt på check eller postanvisning og tilmelding
sendt til: Anette Bak Frederiksen
Bredeløkkevej 15, Østfløjen
4660 St. Heddinge
Tlf.: 74 87 10 36 (mellem 18.00 og 19.30).
Der kan tilmeldes i alle klasser incl. babyklasse. Gebyr følger DKKs regler.
Tilmelding til Barn og Hund på dagen.
Brug DKK's eller specialklubbens tilmeldingsblanket – Der kan også tilmeldes online via www.hundeweb.dk
Udstillingen foregår udendørs

DKK store ring
DKK Fredericia 13.02.2011
Best in Show - Avlsklasse
MultiCH Tusani Cool Bakari
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KLUBBEN LYKØNSKER

Ny udholdenhedsprøve og Rally Begynder
UHP Rally B Kuzonga’s Foenix
Far: Minjimba Ridge Ajari
Mor: Rally-B Kuzonga’s Cirkeline
Opdrætter: Jo-Ann Nielsen
Ejer: Karina Green

Redaktøren takker af
Tak for de udfordringer I gav mig det har været rigtig sjovt.
Af Dorte Qvist
Ny Rally Lydighed Viderekommende
DKCH SEVCH NOVCH LP1 FP UHP Rally B
Rally V Ökensandens Poma von Yesekani
Far: Nyaka Yesekani of Cartouche
Mor: Ahali Fanis Skippy
Opdrætter: Annette Enderberg, S
Ejer: Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær

Ny Tysk Veteran Champion VHD + Club
DEVDHVCH DEVCH Isilwane Inja Abela
Far: Kinyemi Anzi A´bhubesi
Mor: Monserrato April
Opdrætter: Vivian Poulsen
Ejer: Ane Marie V. Vilhelmsen

Kære medlemmer
Igennem de sidste 3 år har jeg fungeret som
Ridgebacken’s redaktør. Det har været 3
gode år med MASSER af udfordringer og
tidskrævende arbejde, hvor jeg har måttet
nedprioritere mine private gøremål.
Sådan er det for alle, der arbejder frivilligt
– det ved jeg godt, men nu føler jeg, at
tiden er kommet til et skift.
Derfor har jeg besluttet at fratræde min
stilling og overlade den til et andet arbejdsivrigt medlem.
Et menneske med en god portion gå-påmod og et inderligt ønske om at videreformidle klubbens tanker, visioner, aktiviteter
og resultater til alle medlemmerne på bedste vis.

Gode billeder af Ridgebacks er ALTID velkomne, men husk at kontrollere kvaliteten
en ekstra gang. Jeg har i min tid desværre
måttet sortere en del billeder fra, fordi
kvaliteten var for dårlig.
Hyggehejsa til jer alle.
E-mail adressen til bladets redaktør:
blad@ridgebackklub.dk

Med jobbet følger en del opsøgende arbejde – og ikke mindst et behov for gode
idéer.
Derfor håber jeg, at I alle vil være den nye
redaktør behjælpelig. Skriv til redaktøren
hver gang I får en god idé, som bør tages
op i bladet – et emne til debat eller en god
historie.
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Dommerkommentar
Af dommer på Rhodesian Ridgeback Klubbens
Juleudstilling i St. Merløse - Roland Spörr
Oversat af Søren Holmgaard
Jeg glædede mig meget til rejsen til Danmark, men at jeg på hele rejsen skulle
opleve så meget havde jeg ikke kunnet
forestille mig. Det hele begyndte med at
mit vækkeur i mobiltelefonen, som jeg
havde stillet til kl. 04.40 for at kunne nå
flyafgangen 06.00 i Zürich, svigtede, så
jeg først vågnede kl. 06.30 - en skrækoplevelse, som jeg aldrig vil glemme, da jeg
aldrig før er kommet for sent til en flyafgang. En telefonopringning til Swissair
gav mulighed for afrejse 12.20, som jeg
naturligvis bookede, da det vigtigste var
at komme til Danmark på en eller anden
måde. Heldigvis gik turen til lufthavnen
problemfrit, så jeg var der allerede 10.00.
Ankommet i Danmark gik jeg den hurtigste vej til togstationen, naturligvis på
den forkerte side af sporet, kom så over
på den rigtige side og nåede toget 14.45
– om det var det rigtige vidste jeg ikke,
da jeg ikke nåede det planlagte tog på grund af at flyet havde forsinket ankomst.
På hovedbanegården fik jeg at vide, at jeg
skulle skifte tog, der var ikke meget tid
til det, men det lykkedes dog at finde toget til Ringsted. Ved hver station så jeg ud
ad vinduet for at kunne stige af det rigtige
sted. Ved én station blev toget stående påfaldende længe, jeg spurgte en anden passager hvornår min station ville komme, og
han svarede at det var min station om ca.
10 minutter. Super, tænkte jeg, men det
var for tidligt at glæde sig, eftersom toget

satte sig i bevægelse i den forkerte retning.
Jeg og den anden passager fik fat i konduktøren, der meget lavmælt forklarede, at
han faktisk havde givet en meddelelse om,
at man skulle stige om … Godt, jeg måtte
så køre 3 stationer i den forkerte retning
mod København, for derefter at finde toget til Ringsted. Og endelig ankom jeg til
Ringsted efter en lang og begivenhedsrig
rejse.
På banegården i Ringsted blev jeg hjerteligt modtaget af et medlem fra den danske
Ridgebackklub og derefter kørt til hotellet.
Under turen aftalte vi næste dags afhentningstidspunkt, så jeg kunne være rettidigt
på udstillingen. Vel ankommet til hotellet
fik jeg indrettet mig på værelset, læste at
der var både fitness-rum og sauna, tænkte at det måtte være den rigtige måde at
regenerere på, og gik så i sauna. Dernæst
havde jeg besluttet mig til at lære Ringsted
nærmere at kende til fods, og det var vidunderligt at løbe der i sneen.
Der findes vel ikke noget bedre en sådan aften end at få en lille øl i en bar, og
hvad jeg oplevede i denne bar vil jeg sent
glemme, der var en del kvinder og mænd
i baren, næsten alle hilste pænt på mig,
og jeg blev involveret i den ene efter den
anden samtale. Alle var meget venlige og
åbne, jeg blev budt på en øl, og denne
åbenhed og venlighed overfor en fremmed
var en super-oplevelse, en dejlig stund og
et super minde om den danske befolkning.

Derefter gik jeg tilbage til hotellet, fik et
virkelig godt måltid mad i hotellets restaurant, gik på mit værelse, stillede mit vækkeur og gik i seng, idet jeg glædede mig til
den kommende udstillingsdag.
Næste morgen vågnede jeg kl. 07.00 og
måtte konstatere, at mit vækkeur heller
ikke havde virket denne gang. Der var dog
tid nok til gøre klar og at få min morgenmad.
Da jeg nu checkede mobilens fabriksindstillinger, fandt jeg ud af, at den havde en
funktion til at markere ugedage, som var
sat til onsdag, så det var årsagen til problemerne.
Kl. 09.15 blev jeg afhentet på hotellet og
kørt til udstillingen, en meget fin sportshal med restaurant, og samtidig godt
beliggende i et kønt naturlandskab. Det
glædede mig at se den store udstillingsring,
da det såvel for udstillerne som for mig
som dommer drejer sig om en race, hvor
bevægelserne er en meget vigtig faktor,
herligt at have en sådan udstillingsring, et
stort tak til den danske Ridgebackklub for
dette.
Jeg blev præsenteret for ringpersonalet,
og min ringsekretær var en dommerkollega, som på kompetent og professionel vis
førte os gennem det formelle og udstillingstekniske, en tak på dette sted til fru Tenna
Bihlet Dahl.
Der fandtes til hver hund en lille præmie.
Kl. 10.00 startede show´et, med Baby

En solplet i Himlingøje
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Hvalpeliste pr. 10.03.2011
Fødte hvalpe

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

03-03-2011

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

MV
Lionwolf My Crazy Adin

DKCH
Stenänga Bintza Épris De L’Afrique

HD: A
AA: 0

HD: A
AA: 0

Kinyemi Fora C’Huluku

Kinyemi Koka E’Kimya

HD: B
AA: 0

HD: A
AA: 1

2 hanner
1 tæve

Parrede tæver
14-01-2011
Forventes født:
Uge 17

Kenne Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal
Tlf.: 48280148/22740148
Web: www.zindika.dk
E-mail: caroline.l1@hotmail.com

Planlagt

Opdrætter

Fars navn

Mors navn

Marts 2011

Kennel Bitte-nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7, 2870 Dyssegård
Tlf.: 39663134/28228746
Web: www.bittenus.dk
E-mail: kennel@bittenus.dk

PLCH
Caprivi Ticket To Ride

Ridgebow’s Rejea of Jambo

HD: A
AA: 0

HD: A
AA: 1

Thuraia Enyinnaya Jambo

Lewanika Fufuna

HD: A
AA: 0

HD: A
AA: 0

Maj 2011

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

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.

klasse som den første. Hvad der for mig
var meget rart var, at hele udstillingen forløb gnidningsløst, udstillerne var opstillet
i ringen i den rigtige rækkefølge og til den
rigtige tid, super, og alle hunde udviste et
venligt, balanceret væsen uden angst eller
aggressivitet. Kvaliteten på hundene var i
det hele taget meget høj, og hvad jeg lagde
mærke til som noget positivt var, at næsten
ingen hunde viste svaghed i håndleddet.
Desuden havde størstedelen af hundene
meget harmoniske proportioner, god
knoglestyrke, gode vinklinger og fremfor
alt jordvindende bevægelser med et godt
afskub. Udelukkende med hensyn til
ridgelængde og halelængde fandtes der et
par hunde, hvor man avlspartner-mæssigt
bør forbinde dem sådan, at der ikke opstår
problemer i fremtiden. Og hvad jeg må
fremhæve ubetinget er udstillernes ven-

lighed, ikke kun overfor mig, men også
overfor hinanden – sådan bliver udstillinger til en fornøjelse. Jeg håber at se en og
anden hund igen engang.
Den fælles aften i tilknytning til udstillingen var også kulinarisk en oplevelse, lige
efter min smag, så det bliver ikke sidste
gang jeg kommer til Danmark.
Næste dag blev jeg afhentet af Nada og
hendes mand, og vi besøgte en meget
smuk juleudstilling i et slot, sneen og atmosfæren tilsammen var en dejlig oplevelse.
Kl. 12.40 steg jeg så ombord i mit direkte
tog til Københavns lufthavn, men præcis
som på udrejsen viste det sig at alle skulle
skifte på hovedbanegården for at komme
til lufthavnen, noget der gav en vis forsinkelse. Til alt held havde Nada forud lavet
check-in for mig og også skitseret vejen til

skranken og gennem paskontrollen. I afgangsområdet ville jeg købe en gave til min
datter, som jeg havde lovet hende. Tiden
gik åbenbart hurtigere end jeg havde fornemmet, for pludselig blev mit navn råbt
op i højttaleranlægget, med besked om at
komme til gaten hurtigt. Det er nok længe
siden jeg har løbet så hurtigt, på under eet
minut var jeg i gaten, og fik der at vide, at
min kuffert var blevet taget af flyet fordi
jeg kom for sent, men ville blive sendt med
næste fly. Hvilket viste sig ikke at være tilfældet, for jeg ved endnu ikke nøjagtig,
hvor den findes.
Men over en sådan rejse kan jeg trods alt
kun le, og jeg håber, at min historie også
har fået Jer til at le. Jeg skal dog fremhæve,
at jeg aldrig nogensinde tidligere har haft
en lignende rejse med så mange fejl-hændelser.
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Kennel Akizuri
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2 - 8700 Horsens

T: 86554242/28444110
W: www.akizuri.dk
E: akizuri@gmail.com

Kennel Bitte-Nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7 - 2870 Dyssegård

T: 39663134/28228746
W: www.bittenus.dk
E: kennel@bittenus.dk

Kennel Izinja
Ane Marie Vilhelmsen
Strandvejen 63 - 7451 Sunds

T: 97144072/40794072
W: www.izinja.dk
E: rr@izinja.dk

Kennel Linnemann
Lykke Linnemann Linnet
Saksen 2 - 8464 Galten

T: 75504549/51224549
W: www.kennel-linnemann.dk
E: mail@kennel-linnemann.dk

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2 - 3460 Birkerød

T: 45811040/40975571
W: www.hazinas.dk
E: lena@hazinas.dk

Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11 - 4690 Haslev

T: 32556026/40564067
W: www.kinyemi.com
E: kinyemi@kinyemi.com

Kennel Mbwa Mzuri
Sanne & Jens Bækgaard
Lankærvej 20 - 7330 Brande
T: 97182930/20876250
W: www.mbwamzuri.dk
E: sjbaekgaard@privat.dk

Kennel Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3 - 2980 Kokkedal
T: 48280148/22740148
W: www.zindika.dk
E: caroline.l1@hotmail.com

