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KLUMMEN
Af Erik Kristensen
Kære medlemmer, når I læser denne
klumme er generalforsamlingen for
længst overstået, og den nye bestyrelse er
trukket i arbejdstøjet. Når man stiller op til
et valg til en post og der er flere kandidater end poster – ja, så er der nogle der
trækker et kort strå og andre trækker et
lidt længere. De medlemmer, der stiller op
til bestyrelsesvalg, gør det jo for at være
med til at gøre en forskel, og sørge for, at
vi har en rigtig god klub, der hjælper sine
medlemmer, men ikke mindst varetager
vores elskede hundes interesser – desværre er der ikke plads til alle i bestyrelsen – men der er stadig brug for arbejdskraft.
Sammensætningen af den nye bestyrelse
har desværre lagt tyngden godt og grundigt i det vestlige Danmark – (det er selvfølgelig nemmere og billigere at holde
møder – men vi skulle gerne have bestyrelsens geografiske udbredelse gjort lidt
større). Det giver os, som bestyrelse, nogle gevaldige udfordringer, specielt i forhold til arrangementer på Sjælland. Derfor
håber vi, at vi bl.a. ved at ”nul stille” de
stående udvalg, kan få medlemmer fra de
østlige vidder med ind i arbejdet, så det
ikke bliver den ”jyske mafia”, der styrer
tingene.
Jeg vil også opfordre ALLE til, at hvis der
er noget der undrer jer – ting som kunne

gøres bedre – så sig det – MEN SIG DET
NU TIL DEM, DER KAN GØRE NOGET VED
DET – fnidder i krogene er ødelæggende
for alle og ikke mindst for en bestyrelse.

mange, der mødes i Blåhøj til Ridgeback
Dagen lørdag den 13. august og bliver til
spisningen, hvor vi skal fejre årets hunde
samt HYGGE OS

Bestyrelsen havde på sit første møde en
drøftelse af, hvad vi vil med klubben i
Erik Kristensen
fremtiden – og foruden vores ”formålsparagraf i lovene” vil vi gøre, hvad vi kan
for, at gøre klubbens arrangementer vedkommende og ikke mindst hyggelige – vi
er ALLE nødt til at rykke sammen i bussen
og støtte op omkring de forskellige arrangementer, der er rundt i det ganske land –
vi skal, som klub være med til at gøre en
forskel – og medlemmerne skal vælge
KLUBBENS arrangementer, før de vælger
andre. Det kræver bl.a., at vi bliver lidt
længere tid, når der er en aktivitet – det
er meget sjovere at arrangere, når der er
medlemmer tilstede hele tiden, frem for at
man blot møder op – gennemfører sin
aktivitet (om det er udstilling, lydighed,
spor, lure-coursing eller……) – og så farer
videre til næste arrangement. Det er her i
vores klub som i fodboldklubben – det er i
3. halvleg, man tilegner sig en masse
nyttig viden og får nogle sociale relationer.
Med disse linier vil jeg blot ønske jer alle
en rigtig god sommer – pas på jer selv –
pas på jeres hunde og husk at en bil MEGET hurtig bliver MEGET varm, når den
står i solen – og så håber jeg at vi er rigtig
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Kronen på værket
Som ejer af verdens dejligste hund – en
ridgeløs Ridgeback – må jeg naturligvis
komme med en kommentar til den debat,
der blev rejst i Ridgebacken Nr. 1 marts
2011. Her stiller Søren Holmegaard, på
baggrund af den norske debat om aflivning
af hvalpe uden ridge, spørgsmålet om,
hvorvidt der reelt er noget argument for
kosmetisk betinget aflivning af hvalpe, der
holder?

Mens jeg skriver, sover min ridgeløse hund
trygt i sin kurv, ganske uvidende om den
I Susan Clayborough og Eva Bjørengs deskæbne han kunne have mødt, hvis ikke
batindlæg omtaler de ridgen som racens
det havde været for en ansvarlig opdrætter
’adelsmærke’ med henvisning til racestanog som jeg stryger ham blidt over ryggen,
darden for Rhodesian Ridgeback. Royal
sender jeg en kærlig tanke til det manglenretorik er så absolut passende når det
de gen og en medfølende tanke til alle ejerkommer til beskrivelser af vores majestætine af ”rigtige” ridgebacks, der ikke har
ske løvehunde. I min verden må racens
mulighed for at gøre det samme.
’adelsmærke’ dog være deres sind, temperament, stolte og ranke holdning samt
Jeg vil slutte med en opfordring til alle opdrættere – hvis I skulle have problemer
Mit svar kan kun være et højt og klart nej.
adrætte fysisk– ridgen kan så være
med afsætning af en ridgeløs hvalp, er I
”kronen på værket”.
Når det er sagt, vil jeg med det samme give
meget velkomne til at henvise skeptiske
udtryk for min fulde respekt for udstillings- Derfor er min opfordring til alle os
købere til mig. Så skal jeg med fornøjelse
kulturen, det store arbejde for at forfine og ”Ridgeback entusiaster”, at vi er tro mod
fortælle om glæderne ved en ’fejl-hund’. Og
udvikle racen, racestandarder osv. På sam- vores entusiasme og gør en ekstra indsats når jeg om et par år skal have endnu et
me måde, har jeg stor forståelse for dilem- for at fremhæve racens sind, temperapragteksemplar af en hund, hører jeg memaet i forhold til afsætning af ridgeløse
ment, adfærd, og træningspotentiale. På
get gerne fra opdrættere med en ridgeløs i
hvalpe pga. manglende interesse fra poten- denne måde kan vi måske med tiden, over- hvalpekassen.
tielle hvalpekøbere.
bevise potentielle hvalpekøbere om, at en
hvalp uden ridge også er en ridgeback med Rikke Jensen, mor til Congo (Hazinas 5th
Faktisk er det lige præcis dét dilemma, jeg
nøjagtig samme fabelagtige træk og tempe- Ahluka)
mener denne debat bør dreje sig om. For
rament, og at, medmindre man brænder
hvis problemet virkelig handler om, at det
for udstilling og avl, kan man blive meget
er svært at afsætte ridgeløse hvalpe – jalykkelig med en ’fejlhund’.
men så må løsningen jo være rimelig lige
til:
Jeg håber, som Susan Clayborough og Eva
Bjøreng, at denne debat kan fremme samNemlig, at Ridgebackverdenen, herunder
arbejdet mellem opdrætterne og øge inteejere, opdrættere og i særdeleshed klubressen for de ridgeløse hvalpe blandt poben, står sammen om at fremhæve ALLE
tentielle hvalpekøbere. Allermest håber jeg
racens fantastiske træk, egenskaber og
dog, at debatten kan være med til åbne
muligheder - frem for at definere denne
verdens og potentielle hvalpekøberes øjne
stærke, stolte, smukke, adrætte fysik, dygfor, at vores smukke race er meget mere
tige race i forhold til én enkelt kosmetisk
end en stribe omvendt hår på ryggen – og
feature, der for øvrigt ingen indflydelse har
at, der også er et (hunde) liv uden for udpå sindets sundhed, temperament og adstillingsringen.
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færd.

Rhodesian Ridgeback Klubbens
GENERALFORSAMLING
Lørdag den 30. april 2011 kl. 15.00 i Hedensted
Dagsorden:
Valg af dirigent
K.K. Jensen fra DKK valgt. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er 27 stemmeberettigede.
Valg af referent
Helle Lauridsen
Valg af 2 stemmetællere
Mogens Andersen
Anne Marie Haslund
Godkendelse af bestyrelsens beretning
Kommentarer: UHM, sørg for at få jeres hvalpekøbere til at melde sig til næste UHM på Sjælland
3.september. Den jyske bliver udsat - med mindre der bliver akut behov. Tak til Dorte
for et fantastisk blad, og det bliver svært at leve op til. Den nys overståede nationale
udstilling i Næstved var under al kritik - bestyrelsen blev bedt om at påtale det. (Det
blev taget til efterretning af udstillingsudvalget)
Beretningen blev ensstemmigt godkendt
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
(decharge)
Der har været et pænt overskud i 2010 p.gr.af specialudstillingen i forbindelse med World Dog
Show. Spørgsmål til ”diverse” post på 8000 kr? Udgiften skyldtes, at man havde bedt
en journalist om at redigere den nye bog om Rhodesian Ridgeback. Dert havde dog ikke
været til nogen hjælp, og bogen er rent arbejde fra bestyrelsen.
Regnskabet enstemmigt godkendt, og der blev meddelt

decharge til bestyrelsen.

Fastsættelse af kontingent
Da kontigentet har været stabilt i mange år, og der er blevet forøgede udgifter til blad i farver og
kraftige portostigninger, foreslår bestyrelsen en stigning på 25 kr pr. medlemsskab.
Dvs. 300 kr. for enkeltmedlemmer og 350 kr. for familiemedlemmer
Ved afstemning var der14 stemmer for og 13 imod. Kontingentstigningen var dermed vedtaget.
Behandling af indkomne forslag
(Forslagene blev diskuteret i den rækkefølge, de forekommer i lovene)
Forslag 2: Ændring af frister for kontingent: Diskussionen gik på, om vi vil miste medlemmer ved
dette? Hvad kan man gøre for at få ikke betalere til at betale til tiden? Opdrættere laver allerede meget ”nursing” omkring hvalpekøbere. God ide, hvis klubbens kasserer sender liste
over hvalpekøbere i restance til den enkelte opdrætter. Kontingentbetaling for tilmeldinger
efter 1/1 skal betales pr. resterende måned. Det er desværre for usikkert at lade det følge
bladudgivelserne. (Der blev foretaget en redaktionel rettelse i forslaget: Der skal være tankestreg efter årlige kontingent)
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Forslag 3: Etiske regler -OCD fotograferede med påvist OCD må kun parres med OCD frie hunde.
Bestyrelsen mener, at bordet fanger, når man tester. Diskussion om, hvad der kan testes
for i dag, og hvad der er relevant at teste for. Opfordring om at samarbejdet både mellem
opdrætterne og på internationalt plan bør styrkes.
For forslaget 14 og 10 imod og 3 blanke. Forslaget blev godkendt.
Etiske regler - ændringsforslag nr. 2 vedrørende tidspunkt for udstedelse af Sinus attest
Forslaget blev ensstemmigt vedtaget. (Rettelse: Det hedder DKK ID-mærker i dag)
Etiske regler - ændringsforslag nr. 3 vedrørende præcisering af udstillingskrav til avlsgodkendelse
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Etiske regler - ændringsforslag nr. 4 vedrørende online indberetning af hvalpekuld
Forslaget blev vedtaget med overvejende stemmeflertal.
Offentliggørelse af valg til bestyrelse
Erik kristensen 57 (Valgt)
Elisabeth Svendsen 46 (Valgt)
Lykke Linnet 41 (Valgt)
Søren Holmgård 37 (1. suppleant)
Poul H. Jensen 23 (2. suppleant)
Valg af Hvalpeanviser
Margit Sand blev genvalgt.
Valg af revisor
Klaus Lambæk blev genvalgt. Tidligere revisor Ane Marie Vilhelmsen ønskede ikke at genopstille,
da hun tilbyder at lave bladet. Karina Møller opstillede i stedet - og blev valgt. Steen Barløse blev valgt som revisorsuppleant.
Eventuelt:
Lena trækker sit diskussionspunkt vedr. pointsystem, men beder udstillingsudvalget om at
kigge på det.
Eriks forslag om ændring i konkurrenceklasserne til RR-dag gav en blandet diskussion. Det
er en god ide, at handling går ud, men behøver man at lave en ny konkurrence? Spørgsmålet overgår til bestyrelsen.
Klistermærker til Hundens dag i Tivoli udleveret
Udstillinger på Sjælland. Med Nada’s afgang mangler vi nogen, der kan have det praktiske
ansvar for udstillinger på Sjælland.
Forslag til næste generalforsamling til ændring af lovene: Klubbens DS-tjekkere SKAL tjekke samtlige kuld på hvalpelisten - dyrlægetjek er ikke godt nok.
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Helle Lauridsen

K.K. Jensen

Referent

Dirigent

Bordet fanger
Af Helle Lauridsen
§ 1 i Rrk's etiske regler siger:
En opdrætters målsætning og ansvar er
at opdrætte de sundeste og bedste repræsentanter for racen og have sat sig
ind i, hvad det indebærer at have et kuld
hvalpe. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere om
avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til
avl.
Jo mere jeg ved, jo mere jeg arbejder
med vores race, jo mere sikker er jeg på
at netop dette, at opdrætte de bedste og
de sundestes eksemplarer af racen virkeligt ligger størstedelen af alle opdrættere på sinde; vi arbejder alle på at finde
de ideele avlspartnere og at checke vores egne avlsdyr så meget som muligt. Vi
udstiller, mentaltester, og hd-fotograferer
efter bedste evne og klubbens opdrættere er også blandt de mest aktive i
schweiss-træning, lydighed, lure-coursing
og andre aktiviteter, der ikke bare viser
en hunds eksteriørmæssige egenskaber,
men også de mentale. Vi VIL virkeligt det

skygge på røntgenbilledet eller en genmarkør, som ikke ”burde” være der og
hvad så? Sige at det ikke betyder noget
Men, hvor stopper det? Det er i dag mu- og at man bare skal ignorere det? Eller
reagere på det og sørge for at avlspartligt at teste for temmelig meget, ikke
alene tilbydes i dag ud over de obligatori- neren IKKE lider af samme problem?
Jeg tror, de fleste helt automatisk vil
ske HD og AD fotograferinger også OCD
foto, øjenlysninger og UHM og udenland- sige, at selvfølgeligt skal man ikke doble
up på noget ”ikke ønskeligt”.
ske laboratorier tilbyder også DNA test
for det blå gen, DM og Hemophilia B
Men – hvad så hvis den udvalgte
bedste for vores race

avlspartner ikke er checket for lige dette? Tjah – så er det at bordet fanger.
Flere test vil blive tilgængelige efterhån- Man kan ikke bare ignorere viden om et
den som kortlægningen af hundens DNA eventuelt potentielt problem og avle som
skrider frem og om ganske få år vil der
om det ikke eksisterer, så hvis hunden er
være et utal af muligheder for at teste
bærer af ”noget” der potentielt kan skasine avlsdyr for relevante så som irrelede kommende hvalpes sundhed og
vante ting og lægge rigtigt mange penge i livslængde, så skal man sørge for, at
lommerne på laboratorier, som Laboklin i avlspartneren IKKE er bærer.
Tyskland.
Så skal vi ikke hellere kigge på hvad der
Mange tester/undersøger sin hund for at faktisk ER af problemer i racen og forsøbevise at den er et super eksemplar vel- ge at tage stilling til disse?
egnet til avl – men, husk, det er jo ikke
Ofte er det derfor lettere for tæveejere at
givet at alt ER 100% - der kan være en
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ignorere, at en han der er bærer at et
”negativt” gen eller genmarkør og vi risikerer hermed at udelukke gode individer fra
avlen og kun gå efter de helt RENE individer. Det er måske ikke det store problem i
dag med det relativt begrænsede antal
tests/undersøgelser der findes , men hvor
mange er der næste år? Om fem år? Og
hvor relevante er de?

blemerne? Kommunikation med hanhundeejer: Hvad ligger der bag ham? hvordan
har hans kuld været? Forældre? Søskende? - og her er hanhunde ejers ansvar
også stort – før man stiller sin han til rådighed for avl, er det yderst vigtigt med grundigt kendskab til hans baggrund .

Åbenhed og kommunikation er stadig et
langt bedre og sikre værktøj i avlen end
HUSK de største problemer i vores race er laboratorietests og røntgenfoto – og herdernoid sinus, auto immune sygdomme
med menes ikke sladder, men ærlig oplys(såsom allergi og hyperthyroidisme) og
ning. Det er vores ALLES ansvar også dit,.
Til dig der "kun" har en kælehund: hvis den,
cancer.
ligegyldigt hvor gammel den er, får en sygDesværre er hverken arvegang eller DNA
dom, som måske er arvelig (hjerteproblekortlagt for disse sygdomme så her er opmer, cancer, entropion, allergi, osv osv) ; giv
drætteren stadig nødt til at bruge de gam- besked til din opdrætter, opdrætter giv
melsdags metoder: kommunikation, kombesked til hanhundeejer, hanhundeejer giv
munikation og kommunikation – kommuni- besked til alle tæveejere, tæveejere
kation med egen opdrætter, om hvad ligger giv besked til jeres hvalpekøbere. Og IKKE
der bag min tæve? Hvordan var hendes
kun 1-2-3 år efter hvalpen har forladt hjemkuld? Hvordan har hendes forældre det?
met, men ALTID! Generne dør ikke ud, fordi
Deres søskende? Hendes søskende? Hvad det enkelte individ dør, de lever videre i
har de givet i andre kuld? Hvor ligger proslægten.

Ny Redaktør
Som de fleste medlemmer nok har erfaret, har jeg overtaget posten efter Dorte Quist – så der er noget at leve op til. Jeg har allerede
erfaret, at jeg IKKE kan lave bladet alene – det kræver også DIN indsats – hvis ikke jeg modtager stof til bladet, så bliver der ikke noget blad.
De artikler der skrives til bladet, skal som udgangspunkt leveres i WORD og billeder i JPEG fuld opløsning og gerne uredigerede. Vær
opmærksom på, at når billeder skal bruges i et blad, stiller det krav til grundmaterialet – så vær kritisk med de billeder du sender fejl, uskarpheder mv. forværres mange gange inden billedet er i bladet.
Jeg ser frem til samarbejdet med bestyrelsen og alle jer derude.
Hilsen
Ane Marie Vilhelmsen
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Ridgeback Klubbens schweissprøve i Rold
Af Erik kristensen
Søndag den 10. april lagde Lindenborg Gods arealer til den første Jyske schweissprøve i Ridgeback Klubbens historie – der var tilmeldt Ridgebacks på både 3 og 20 timers spor – så alt tegnede til at blive en perfekt dag.
Da jeg skulle gå både et 3 timers og 20 timers spor, slap jeg for at deltage i den ellers obligatoriske lodtrækning om sporen e – så først
var det et 3 timers med Mwisho og til sidst et 20 timers med Chessie – hvor svært kunne det være?? Mwisho har gennem tiden vist
svingende interesse (så har jeg vist ikke fornærmet ham) for schweiss spor – men de sidste gange vi havde trænet var der kommet
større og større stabilitet og han havde gået sporene fra ende til anden – så da jeg trådte frem foran dommer, dommer aspirant og
stifinder, var jeg betinget optimist!!! ½ time senere blev der sagt ”ja tak – vi kommer vist ikke videre” Det var ikke lige dagen –
Mwisho var af den mening, at alle de friske dufte, der var i skoven, var meget sjovere end noget gammelt blod – han fik aldrig begyndt
på sporet. Nå men skidt med det – et par hundeguffer og et par kærlige klap til ham – han er jo verdens dejligste hund (sådan siger
alle hundeejere forhåbentlig om deres hunde).
Morgenens optimisme havde godt nok fået et tryk – også når man hørte fra de andre ekvipager der var oppe til prøven – så da jeg
kom ud til 20 timers sporet med Chessie, var jeg knap så kry som tidligere. Humøret steg dog drastisk, da den gamle tøs fandt anskudsstedet inde i den 20 x 20 meter store firkant, vi fik anvist – og hun startede ud af sporet. Det gik nogenlunde frem til første
knæk ,– men så fik den friske fært overtaget – ”Erik – I er af sporet” .ÆV så kunne det kun blive til en 2 præmie – nå tilbage til sporet
– hunden gik i den rigtige retning – men ”Erik – I er af sporet” lød det kort efter – så var det en 3. præmie, der var på spil – men efter
ca. 10 minutter lød det ” Erik – I er af sporet – tak for i dag”. Nå – men sådan kan det gå – hun fik selvfølgelig også en gang guffer og
kærlige klap, mens vi travede tilbage til bilen – igen var det verdens bedste hund, der havde været i skoven.
Som den opmærksomme læser nok har gættet, var det så som så med resultaterne – men der blev delt både 1. og 2. præmier ud til
RR – så helt galt gik det nu ikke – og de manglende resultater blev i den grad overskygget af et fantastisk arrangement i højt solskin –
der skal lyde en kæmpe stor tak til Malene Svendsen, der var prøveleder og havde stået for hele det praktiske arrangement – og så
har hun ikke engang en Ridgeback!!! (men bare rolig – hendes svigermor (Elisabeth Svendsen) har 2 så hun ved godt, at de kan være
nogle ”særlinge”.

ET STORT TILLYKKE TIL DE PRÆMIEREDE HUNDE PÅ DAGEN
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Af Helle Lauridsen

DM eller Canine degenerative
myelopati

Hvad er Canine Degenerative Myelopati (DM)?
Er en langsomt fremadskridende, neurologisk sygdom der medfører ødelæggelse af myelin (nerve kappen) i rygmarven. Sygdommen medfører bevægelsesforstyrrelser - ramte hunde udvikler gradvis ukoordinerede bevægelser i bagparten, og fører over tid til lammelse, den er
ikke smertefuld og udvikler sig hos de racer hvori den er mest kendt fra 7-8 års alderen.
I øjeblikket har vi meget få kliniske data om DM syge Ridgebacks. I USA er der ifølge RRCUS (den amerikanskre RR klub) sundhedsundersøgelse i fem års perioden fra 1986 til 1991, ni dokumenterede tilfælde - en relativt lav forekomst når man ser på den samlede population
af Ridgebacks i USA. I perioden 2005 og 2006 blev fire tilfælde bekræftet. Men RRCUS påpeger også at diagnosen af denne sygdom er ikke
let, og der er derfor formentlig flere hunde lider under DM.
Forskning i sygdommen
Der findes en DNA test for DM, et amerikansk-svensk forskerteam for nyligt har fundet ud af at hunde (Welsh Corgi) med en mutation af
SOD1 genet på begge alleler i DNA’et har en større sandsynlighed for at udvikle sygdommen. Dog mener de, at der hos andre ra cer f.eks.
Howavart også kræves andre gener før sygdommen udvikles.
Dette betyder at selvom genet SOD1 er en risikofaktor, er det ikke det gen alene der fører til sygdommens udbrud!
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Ifølge professor Tosso Leeb, som forsker i sygdommen på Institut for Genetik i Bern (i samarbejde med Uppsala Universitet), kan
man antage, at dette også gælder for Rhodesian Ridgeback og han mener at modifikater genet bør findes, før man går videre.
Faktisk er udviklingen af den diagnostiske procedure stoppet og arbejdskraft og donationer af penge bruges nu til at indsaml e blodprøver.
Prof. Leeb har pt omkring 20 blodprøver fra diagnosticerede DM hunde, men han skal minimum bruge omkring 50 . Han vil også gerne
have Rhodesian Ridgeback med i undersøgelsen, og har derfor brug for blodprøver fra ramte hunde med en klar DM diagnose. Der er så
vidt vides ikke diagnosticeret Rhodesian Ridgebacks med DM i Europa, de få sikkert diagnosticerede RR’s i USA har alle været ældre hunde
(over ni år ofte en hel del ældre) og da diagnosen er mere et spørgsmål om at udelukke andre sygdomme er den langt fra simpel og der kan
være flere fejldiagnosticerede hunde.
I tvivlstilfælde er der dog også mulighed for at DNA teste for mutation af SOD1 genet.

Lidt om genetikken :
Her er en kort forklaring af de tre genotyper (Kilde: Laboklin):
Genotype N / N - homozygot [homozygote] sundt
Denne hund er ikke bærer mutationen, og har en ekstremt lav risiko for at få
Genotype N / DM - heterozygot [heterozygot] bærer
Denne hund bærer en kopi af det muterede gen. Den har en ekstremt lavt risiko for at få DM, men kan give mutationen til ca 50%
af sit afkom. Sådan en hund bør kun parres med en DM mutationen-fri hund
Genotype DM / DM - homozygot (risiko) [homozygote]
Denne hund bærer to kopier af det muterede gen, og har en ekstremt høj risiko for at udvikle DM. Den vil give mutationen til alle
sine afkom og bør kun parres til en ”fri” hund
Amerikansk Undersøgelse
OFA (Orthopedic Foundation for Animals) foretager i øjeblikket en større undersøgelse om udbredelsen af DM, indtil videre er
1425 Ridgebacks blevet DNA testet, og racen er derfor den mest undersøgte af alle racer.

Antalundersøgte
hunde
1425

fri

bærer

risiko

53%

40%

7%

Chesapeake Bay
Retriever
Pembroke Corgi

1045

46%

43%

12%

1017

8%

39%

52%

Boxer

1016

43%

39%

18%

Schæfere

808

50%

30%

20%

Ridgebacks

DNA testen er kun for mutationen af SOD1 genet og der er ingen oplysninger om nogen af hundene er diagnosticerede. Dog har
denne undersøgelse allerede haft en stor indflydelse på Ridgeback avlen i USA, ikke alene har enkelte opdrættere valgt at trække deres hunde ud af avlen efter de er blevet identificeret som bærere, hvilket er stik imod OFAs anbefalinger der blot går ud på, at man bør tage hensyn
til det i avlen (dvs. at bærer skal parres med fri). Hvis alle bærere udelukkes fra avlen vil vi miste 40% af vores genmateri ale med et slag. Og
hvad så med den næste test? Og den næste?
Med de efterhånden mange, mere eller mindre relevante, gentests der er tilgængelige kan vi som opdrættere meget let gå hen og
miste den genetiske mangfoldighed, som vi har arbejdet så mange år på at udbygge.
Bør man så overhovedet teste sine avlsdyr? Her er vi tilbage til budskabet i min artikel andet steds i bladet : kommunikation ! Det
er vigtigere end nogensinde at vide om der ”er” noget i linjerne: hvis f.eks. din hunds bedstefar er blevet diagnosticeret me d DM – eller, har
givet hunde med DM, eller evt. er i risiko gruppen, jo så er det en god ide at teste. Og hvis det så viser sig at hunden er bærer skal man selvfølgeligt sørge for at dens avlspartner ikke er.
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Rhodesian Ridgeback Klubben
Inviterer til årets store udstilling i Blåhøj
den 13/8 2011
Årets Ridgeback-Dag

Blåhøj Multihus
Blåhøj Skolevej 1, Blåhøj
7330 Brande
Årets dommer er Jos de Cuyper fra Belgien
Der afholdes som sædvanlig også udstilling for Ridgebacks med eksteriørmæssige fejl.
Efter udstillingen fejrer vi årets hunde på behørig vis samt nyder en lækker, velsmagende middag, som igen
i år kreeres og tilberedes af ”Henrik og drengene”.

Pris for middag: kr. 150,00 for voksne og ½-pris for børn under 14 år.

Tilmelding til udstilling: www.hundeweb.dk
Tilmelding til middag: akizuri@gmail.com
Praktiske spørgsmål f.eks. overnatning m.v.: erik@izinja.dk ell. www.ridgebackklub.dk
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Mere RR-dagen
Midt på dagen vil køkkenet være åbent for servering af frokost / sandwich / pølse med brød / frugt / slik .
Vi har åbent fra kl. 11 til kl. 15.
Middagen vil i år starte kl. 18,00.
Der vil være en medlemsaktiverende forret - det betyder, at alle selv skal lave den— selv stående omkring
grillen. Til dette serveres der ugly bread med diverse dips.
Hovedretten vil ligeledes være medlemsaktiverende og bestå af: grillbøffer med varierede salater samt kartoffelsalat.
Desserten er endnu ikke fastlagt - gode forslag modtages, bedste forslag /vinderen
må få 2 portioner
Kaffe
Medhjælpere er velkommen til at melde sig, hvis de føler for at hjælpe, opmærksomheden henledes på at
hovedparten af køkkenskriverne er af hankøn og at omgangstonen til tider kan virke stødende for kvinder.
Ingen vederlag, men fri vin når man arbejder.
På drengenes vegne
Henrik
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Årets Hunde 2010-2011

Årets Eksteriør Hund (BIR): Tusani Cool Bakari
Ejer Poul & Netti Jensen
Årets Bedst i Modsat (BIM): Kinyemi Luka F'abiola
Ejer Caroline Larsen & Nada Nikolic

Baby/Hvalp Han: Hazinas 5th Thabo
Ejer Hanne Bursche

Baby Hvalp Tæve: Kinyemi Nianzi Hunting Himalaya
Ejer Nada Nikolic

Baby Hvalp Tæve: Penzi Jamani Akia
Ejer Jette Krabbe
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Årets Hunde 2010-2011

Junior Han: Penzi Jamani Akachi
Ejer Jacqueline Sørensen & Steen Barløse

Junior Tæve: Rex Ventors Talulah K
Ejer Caroline Larsen & Nada Nikolic

Mellem Han: Kuzongas Foenix
Ejer Karina Green

Mellem Tæve: Rex Ventors Talulah K
Ejer Caroline Larsen & Nada Nikolic

Åben Han: Ökensandens Poma Von Yesekani
Ejer Lene Tornkjær

Åben Tæve: Linnemann Bikita
Ejer Susanne Bech-Hansen
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Årets Hunde 2010-2011

Champion Han: Tusani Cool Bakari
Ejer Poul og Netti Jensen

Champion Tæve: Kinyemi Luka F'abiola
Ejer Caroline Larsen & Nada Nikolic

Veteran Han: Kinyemi Anzi A'Bhubesi
Ejer Poul & Netti Jensen

Veteran Tæve: Hazina's 2nd Izibu
Ejer Lena Carlsson

Årets Opdrætsklasse: Kennel Hazinas
V/ Lena Carlsson

Årets Avls Klasse: Tusani Cool Bakari
V/ Poul & Netti Jensen

LAD ALDRIG DIN HUND ALENE I EN VARM BIL - HELLER IKKE HVIS
DU HAR PARKERET I SKYGGEN—SOLEN FLYTTER SIG HELE TIDEN
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Årets arbejdshunde 2010-2011

Rally Begynder
RUHP Rally-B Kuzonga’s Foenix

Rally viderekomne (øvet)
SEVCH NOVCH DKCH Rally-B UHP LP1 FP Rally-V
Ökensandens Poma von Yesekani

Rally ekspert
SEVCH NOVCH DKCH Rally-B UHP LP1 FP Rally-V
Ökensandens Poma von Yesekani

LP1
SEVCH NOVCH DKCH Rally-B UHP LP1 FP Rally-V
Ökensandens Poma von Yesekani

LP2
DKCH LP1 Rally-B Linnemann Bikita

LP3
SEVCH DKLPCH LP1 Rally-B UHP FP LP2 LP3 RallyV Kuzonga’s D’Uncas of Embo
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Årets arbejdshunde 2010-2011

Schweiss 400 meter/3 timer
Linnemann Ascha Chui

Schweiss 400 meter/20 timer
Linnemann Ascha Chui

Årets Rally hund 2011: SEVCH NOVCH DKCH Rally-B UHP LP1 FP Rally-V Ökensandens Poma von Yesekani
Årets Brugshund: SEVCH NOVCH DKCH Rally-B UHP LP1 FP Rally-V Ökensandens Poma von Yesekani
Årets Schweisshund: Linnemann Ascha Chui

Vale Witches LeCremes Trick—
Yankee
14.9.1998—15.6.2011

Yankee – du er dybt savnet, du var en af de store

Yankee blev født i Canada og kom hertil på
en kold novemberdag kun 9 uger gammel
og har siden været min bedste ven og trofaste følgesvend, han veg ikke frivilligt fra min
side og var altid med på den værste: fra Lydighed over Lurecoursing, til Rally (han var
med til at introducere sporten, da den først
blev vist i Herning i 2004) og Schweiss,
samt selvfølgeligt udstilling i hans unge dage. Og at han ingen titler fik er nok mere et
tegn på manglende konkurrencegen i snorens anden ende....
Han blev brugt i avlen både i Danmark og i
udlandet og fik i alt 89 hvalpe – heraf 6 udstillings Champions og 2 Multi Champions,
samt utallige med særdeles gode brugshunde resultater. Hans afkom er også blevet
brugt flittigt i avlen og mange af deres afkom viser samme hurtige intelligens og lyst
til at lære og arbejde.
Sov godt min ven.
.
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Klubben lykønsker
Rhodesian Ridgeback klubbens bestyrelsesmøde 13.5.
2011
Tilstede:
Erik Kristensen, Stinne Elgaard, Lykke Linnet, Elizabeth Svendsen og
Helle Lauridsen, Ane Marie Vilhelmsen inviteret med til mødet som
redaktør på bladet
1. Godkendelse af referat fra sidste BM
2. konstituering af bestyrelsen
Formand Erik, Næstformand Elisabeth, Kasserer Stinne, Sekretær
Helle, bestyrelsesMedlem Lykke
Bestyrelsen besluttede at man ikke fandt det nødvendigt fast at have
suppleanterne med til BM
3. Nedsættelse af stående udvalg - Det blev vedtaget at der primært
kun skulle være en repræsentant fra bestyrelsen i hvert udvalg, undtaget dog Avls og Sundhed, hvor der dog kom 2 nye medlemmer
Avl &Sundheds udvalg:
Helle, Lykke, Stinne
Udstillings udvalg:
Stinne Web & Pr udvalg :
Erik –
Aktivitets udvalg :
Elisabeth –
Bladudvalg :
Lykke, Ane Marie Der annonceres i næste blad efter medlemmer til udvalgene. Kommissorierne skal så samtidig være klar på hjemmesiden.
Herudover er der World Congress 2016 udvalget¸ hvilket forhåbentligt kan fortsætte med den gamle besætning Nada, Søren & Helle –
Sted for kongressen SKAL findes i Nordsjælland inden næste BM
Formanden tilskriver alle nuværende medlemmer af stående udvalg
om at udvalgene opløses og opgaverne genopslås i bladet
4. Referat fra GF
Modtaget og underskrevet - bringes andet steds i bladet
5. evaluering/opfølgning på generalforsamlingen – herunder videre
behandling af de 2 forslag der blev fremlagt under eventuelt:
Klage over Næstved udstillingen, bestyrelsen henvender sig til
kredsen samt DKK Formanden kontakter DKK vdr. de problemer vi
som klub ser i forhold til specielt de nationale udstillinger (specielt
ringstørrelsen)
RR-dagen : Special konkurrencer bedste handling konkurrencen
fjernes, så i år afholdes: bedste bevægelser, bedste hovede, og bedste
ridge. Forslag til andre konkurrencer modtages gerne
Pokal for bedste danske hund: definition : højst placerede dansk

Ny Dansk Champion
Hazinas 4th TafikaA'Bhubesi
Far: Abuya Balou van het Massjesfles
Mor: Hazinas 2nd Izibu
Opdrætter: Lena Carlson
Ejer: Anne Julie Lorentsen

Ny Dansk Klub Champion
DKCH Hazinas 4th Ajabu
Far: Abuya Balou van het Massjesfles
Mor: Hazinas 2nd Izibu
Opdrætter: Lena Carlson

Ny Tysk Klub Champion
DEJCH, DKCH, DKKLBCH, DEVDHCH, DECLBCH
M´gongo Tasu A`mwisho
Far: Kinyemi Anzi A´bhubesi
Mor: Dashiki Mandinka
Opdrætter: Klaus Lambæk
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Klubben lykønsker
OPDRÆTTEDE hund , hvis ingen dansk OPDRÆTTET hund placeret så højst placerede dansk ejede hund
Ændringer til point system: kigger udstillingsudvalget på.
Redaktøren med til BM. Bestyrelsen synes det er en god ide.

Ny Dansk Champion
Lp1, DKCH Linnemann Bikita
Far:
Mor:
Opdrætter: Lykke Linnet
Ejer: Susanne Bech-Hansen

Ny Dansk Champion
DKCH, SeVCH, NoVCH, Rally B, Rally V, UHP, FP,
Lp1 Ökensandens Poma van Yesekani
Far: Nyaka Yesekani of Cartouche
Mor: Ahali Fani`s Skippy
Opdrætter: Annette Enderberg, S
Ejer: Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær

7. Blad 2 – indhold : følgende ting skal formentlig med: årets
hunde, årets arbejdshunde, indbydelse til RR dagen, referat fra GF,
referat fra BM, Helle test og sundhed, Erik klumme
8. RR dagen 2011
Tid og sted på plads – Blåhøj Hallen, Erik checker om vi må/
kan bruge udendørs arealer, Henrik laver maden
Dommer på plads – Stinne kontakter mht. budget for rejse
Ring personale – Stinne
Præmier/sponsor -udstillingsudvalg
9. Indhentning af pokaler til årets hunde – Stinne og Lykke, pokalerne skal afleveres til Lykke senest i Stepping
10. Økonomi :
Underskud på udstillingskontoen pt - men ellers ser det fornuftigt ud.
Overskud på Schweiss prøven i Rold
11. Bogen – status mv.
Regning på bogen, 37.500, 29 stks solgt nu, der er desværre
problemer med noget af trykket, så alle eksemplarer skal checkes
(kun få andre fejl, heldigvis)
2 eksemplarer sendt til lektør udtalelse så de kan sælges til bibliotekerne
1 eksemplar sendes til alle nordiske klubber
12. EVT
Næste møde 26/8 hos Helle

OBS OBS OBS
Unghundementalbeskrivelse (UHM) på
Sjællandssiden afholdes lørdag d. 17 september i Haslev.
Mere information på klubbens hjemmeside, eller hos Nada:
kinyemi@kinyemi.com

Ny Luxembourg Veteran Champion
DKCH KBH07 Hazinas 2nd Izibu
Far: Jockular Borus Kabisa
Mor: Kijasaman Gukatiwa of Djungelkatten
Opdrætter: Mogens Børgesen
Ejer: Lena Carlson
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DKK STORERING
UDSTILLINGSKALENDER
Dato

Sted

Type

Dommer

Arr.

Anm.frist.

28.7.112
9.7.11
30.7.11
31.7.11

Vejen

CACIB

Hans Almgren, SE
Theo Leenen, BE
Tamas Jakkel, HU
Edwina Thomas, AU

DKK

30.4.11

13.8.11

Blåhøj

CERT—RRdag

Jos de Cuyper, DE

RRK

20.8.11

Varde

CERT

Glenyse Acreman, AU

DKK-11

16.7.11

18.9.11

Bjerringbro CACIB

Roberto Schill, RO

DKK

15.8.11

16.10.11

St.Merløse

CERT

Antonio de Lorenzo, IT

RRK

5.11.11

Herning

CACIB

Eva Liljekvist Borg, SE

DKK

6.11.11
27.11.11

/
18.6.11

DKK Kreds 10 –Næstved 24.4.11
Opdrætsklasse—Best in Show
Kennel Hazinas

3.10.11

Gitte Finnich, DK (DKV)
St.Merløse

CERT

Franz Zimmermann, AT RRK

10 års fødselarer søges
Har din hund været brugt i avlen? er
dens 10 års fødselsdag lige om hjørnet?
Så vil vi gerne have en artikel om
den - gerne med billeder og fortællinger om hvad den er allerbedst til
og måske også hvad den allermindst
kan lide.
Der er en grund til dette, vi vil nemlig gerne fejre de hunde som har været del i at skabe de hvalpe der fødes i
dag og huske deres historier

DKK International udstilling i Hillerød 8.5.11
Opdrætsklasse—Best in Show
Kennel Hazinas

DKK Kreds 4—Tønder 2.4.11
Avlsklasse—Best in Show
MultiCH Tusani Cool Bakari

Klubben byder velkommen til:
Tanja & Lasse Knudsen, 8260 Viby J
Sophie Lauridsen, 8240 Risskov
Bente & John Michaelsen, 4684 Holmegård
Poul Milling, 8600 Silkeborg
Jørgen og Laila Olsen, 8600 Silkeborg
Bettina Overgård, 8471 Sabro
Helle Rhode-Madsen, 8722 Hedensted
Ulla Vestermark, 9493 Saltum
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DKK STORERING
Få et OK benzinkort til billig benzin og
diesel og støt Rhodesian Ridgeback klubben
OK støtter lokalt
Ok er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og klubben bl.a. Rhodesian Ridgeback Klubben.
Så kom og få et OK benzinkort, så giver vi
et beløb til klubben, hver gang du tanker
hos os.
Få en brochure hos Rhodesian Ridgeback
Klubben ell. kontakt klubbens kasserer
DKK Kreds 4—Tønder 2.4.11
Bedste i Gruppen
MultiCh Tusani Cool Bakari

DKK Kreds 10—Næstved 24.4.11
Bedst i Gruppen
Penzi Jamani Akachi

Ved du……
- at der er meget stor forskel på,
hvordan andre kulturer opfatter
hunde
Inden du planlægger din ferie, er
det vigtigt, at du indhenter oplysninger om det land, du ønsker at
rejse til og især om dets ”gæstfrihed” overfor hunde.
Det er sjældent et problem at rejse i Tyskland og Frankrig, men
derimod næsten umuligt i Italien
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Www.ok.dk
Tlf. 70102033

Risiko for hugormebid for hunde og katte
Sakset fra www.agria.dk

Varme og sol kan lokke hugormene frem – noget som for mange nysgerrige hunde og katte kan være
fatalt. Hugormebid er ikke et stort problem i Danmark, men skal du på ferie i f.eks. Sverige, så kan
det godt betale sig at være lidt forberedt.
Nu er de første hunde og katte kommet til dyrlægen med hugormebid. Hugormen bider oftest i næsen og i
poterne – en konsekvens af dyrenes nysgerrighed og leg. Kropsdelen, der er bidt i, svulmer op. Giften kan
forårsage blodmangel og skader på både leveren og nyrerne. Med dyrlægehjælp indenfor rimelig tid kan
dyret blive reddet. Et fåtal af hunde og katte dør derimod årligt af hugormebid.
– De fleste hunde og katte bliver friske igen efter behandling, siger Lotta Möller, dyrlæge hos Agria Dyreforsikring.
Der findes ikke en statistik i Danmark, men i Sverige behandles omkring 1.700 hunde og 300 katte årligt
for hugormebid. At behandle en hund, som er blevet bidt af en hugorm, koster i Sverige ca. 5.300 kroner.
For kattene er gennemsnitsprisen noget lavere, ca. 3.800 kroner. Men for dyr, hvor der er behov for intensiv behandling, bliver omkostningerne sjældent under 10.000 kroner.
– Af en eller anden grund, så klarer kattene hugormebiddene bedre end hundene, fortsætter Lotta Möller.
Det anbefales ikke, at give kortison til alle hugormebidte dyr. Det kan dog være godt at have kortison med
sig, hvis du opholder dig meget langt fra dyrlægen, i et område med hugorme.
Hvis du skal rejse til områder med hugorme i Danmark eller Sverige rådgiver Lotta Möller, at du før afrejse snakker med din dyrlæge, om han/hun synes, at det er hensigtsmæssigt at have kortison ved hånden.
Hvis du rejser med din hund, er det godt at vide, hvor den nærmeste dyreklinik ligger, i forhold til det sted
du bor.
Agrias dyrlægers råd ved hugormebid
Hold hunden i ro, specielt hvis biddet sidder i pote eller ben.
Giv eventuelt kortison (jævnfør dyrlægens ordination).
Tag til nærmeste dyrlæge.
Oplysningerne er beregnet med hjælp af Agrias skadestatistik fra Sverige. Der er taget hensyn til dyr, som
ikke har en forsikring eller som er forsikret i et andet selskab.

Hvis din hund skal ud og bade i sommer—så pas på med brandmænd og alger
og skyl gerne din hund efter et bad i saltvand
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Har du lyst til at gøre en forskel for Ridgeback klubbens medlemmer og
vores elskede hunde?
Kære medlemmer – Klubben har en række stående udvalg, der er sat i verden for at styrke bestyrelsen og
dermed klubben. Pt. har vi følgende udvalg: Avls- og Sundhed udvalg, Udstillingsudvalg, WEB- og PR
udvalg, Aktivitetsudvalg samt bladudvalg. Kommissorier for udvalgene kan du se på hjemmesiden.
For at sikre så bred en repræsentation som muligt, vil bestyrelsen meget gerne have tilkendegivelser fra de
medlemmer, der kunne tænke sig at være med i et af udvalgene. Nogle medlemmer har allerede givet deres
tilsagn – men der er stadig ledige pladser.
I hvert udvalg vil bestyrelsen gerne have 3-5 medlemmer gerne fordelt øst og vest for Storebælt
Send en mail til erik@izinja.dk senest 150711, hvis du er interesseret i opgaven

FDA –hvad er det ??
Af Erik Kristensen, formand FDA

Der er vel næppe en Rhodesian Ridgeback-ejer der er i

arrangere tingene både i klubberne og FDA og ressourcer-

tvivl om, at man ejer en drivende jagthund – og den skiller

ne kan kun bruges en gang.

sig ud fra mange andre hunderacer. I Danmark findes der

For at FDA ikke skal lide en langsom død, blev det på sid-

en lang række jagthunderacer, mere eller mindre udbredte.

ste møde besluttet, at der i efteråret afholdes et fælles be-

For snart mange år siden, besluttede en række af disse jagt- styrelsesmøde, hvor man dels finder fælles punkter der skal
hundeklubber, at oprette et fælles talerør, Fælles forbundet

tages op i forhold til DKK, men også lærer af hinanden og

af Drivende og Apporterende jagthunde, så man stod stær-

ikke mindst stikker nogle rammer ud for FDA i fremtiden.

kere over for bl.a. DKK, men også for at drage nytte af

I dag er følgende klubber med i FDA – Gravhunde klub-

hinandens viden og erfaringer. Formålet var klart

ben, Støver Klubben, Terrier Klubben, Toller Klubben,

- At fremme og udbrede kendskabet til de gravsøgende, Spaniel Klubben, Tysk Jagtterrier Klub, Klubben for jagtdrivende, stødende og apporterende jagthunde i Dan- hunde uden specialklub og ikke mindst Rhodesian Ridgemark

back Klubben – følgen har trukket sig mere eller mindre

- At søge størst mulig indflydelse – politisk såvel øko- permanent ud af samarbejdet: Kojker Klubben, Basset
nomisk – på de områder der har betydning for vore Klubben
racer.
Det var således ikke meningen, at FDA skulle stå for en
masse aktiviteter, men i stedet være formidler mellem
klubberne. Dog er det blevet til en fast tilbagevendende
begivenhed – den årlige udstilling i Stepping - som virkelig
er blevet noget klubbernes medlemmer ser frem til.
Desværre er der nogle af de klubber, der har været med i
FDA, der har trukket sig, fordi man ikke mener, at FDA
arrangere nok, hvilket i mit optik er en misforståelse af
formålet med FDA –det er de samme personer, der skal
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Konklusionen er FDA lever og lever godt.

Hunde kan dø af hedeslag
Det sker hyppigt at hundeejere efterlader deres hund i bilen på varme og solrige sommerdage. Vinduet er måske åbnet nogle centimeter, så hunden kan få luft og når ejeren kommer tilbage til bilen,
så ligger hunden bevidstløs.
Temperaturen siger hurtigt i bilen, når den står i solen, selvom det ikke er meget mere end 20 grader udenfor. En hund, som bliver varm, kan ikke svede på samme måde som os mennesker. De slipper af med varmen ved at ”halse”, dvs. gennem åndedrættet kommer hunden af med varmen.
Med udåndingsluften taber hunden en masse væske. Hundens kropstemperatur stiger fra de normale 38
grader til 39 grader for senere at stige op mod 40 grader. Når hunden nærmer sig 41 grader, så fortsætter
temperaturen med at stige. Hunden taber bevidstheden og hvis der ikke gøres noget hurtigt, så dør den.
Akut hjælp ved hedeslag
Hvis hunden findes i tide, så er det meget vigtigt at handle hurtigt. Hvis du har et termometer, så tag hunden temperatur, når du har fået hunden ud af bilen. Køl den ned med koldt vand eller kolde håndklæder og
tag direkte til nærmeste dyrehospital eller dyreklinik.
Behandlingen fortsætter med alle midler for at få kropstemperaturen ned under 39 grader. Hunden skal have drop og evt. medicinsk behandling alt efter, hvor alvorlig hundens tilstand er.
Der kan komme alvorlige skader
Ved alt for høj kropstemperatur kan der opstå alvorlige hjerneskader, hjerteskader, tarmskader, lever- og
nyrerskader samt forskellige blødningsforstyrrelser. Mange hunde skal være indlagt i flere dage. Udfaldet
er altid uvist efter hedeslag. Hvis ejeren hurtigt sætter ind med nedkølingen, så øges hundens chance for at
overleve.
Efterlad aldrig hunden i en bil om sommeren. Med en udetemperatur på 2022 grader stiger varmen i bilen hurtigt til 85 grader og bilen forvandler sig
til en sauna.
Tekst: Lars-Erik Kängström dyrlæge

GODT RÅD—TAG ALTID HÅNDKLÆDER MED I BILEN, HVIS DU OG DIN HUND
SKAL PÅ KØRETUR
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Klubbens aktuelle hvalpeliste
Fødte Hvalpe
Modtaget

Opdrættere

Forældre

Født

Forventer leveringstidspunkt

14.1.11

Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3
2980 kokkedal
Tlf:
22740148/48280148
www.zindika.dk
caroline.l1@hotmail.com

F: Kinyemi Fora C`Huluku
HD: B, AA: 0
M: Kinyemi Koka E`Kimya
HD: A, AA: 1

1.5.11

U. 25

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

F: PLCH Caprivi Ticket to Ride
HD: A, AA: 0
M: Ridgebow`s Rejea of Navy
HD: A, AA: 1

10-6-11

Lewanika
Helle & Sofie Lauridsen
Kastedvej 37
8200 Århus N
Tlf:
86244069/29361661
www.lewanika.dk
helle@lewanika.dk

F: Kimani`s Image of Mafu
HD: A, AA: 0
M: Lewanika Fufuna
HD: A, AA: 0

U. 31

9.2.11

3 hanner
6 tæver

U. 31

4 hanner
5 tæver

Parrede tæver
27.2.11

U. 39

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød
T: 4581 1040/4097 5571
W: www.hazinas.dk
E: lena@hazinas.dk
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Kennel Akizuri
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens

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

Kennel Izinja
Ane Marie V. Vilhelmsen
Strandvejen 63
7451 Sunds

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

Kennel Linnemann
Lykke Linnemann Linnet
Saksen 2
8464 Galten

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

Kennel 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
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