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KLUMMEN 

Af Erik Kristensen 

Kære medlemmer – så er endnu en 

Ridgeback-dag overstået, med uddeling af 

hæder og ære til en masse dejlige hunde 

og deres lige så dejlige ”hunde forældre” 

– endnu et stort tillykke til alle. 

Vi havde endnu engang satset rigtig og 

havde en hel hal til vor rådighed – dette 

var med til at give lige vilkår for alle, for 

vejrguderne var ikke med os – slet ikke på 

det teoretiske plan (da vi besluttede at 

rykke indendørs ca. en uge før – lovede 

DMI mfl. kraftig regn hele dagen), men det 

gav også mulighed for at forberede meget 

i forvejen. 

Igen i år havde Henrik og hans sjak sagt ja 

til at tage sig af både vores frokost og 

aftensmad – så der var ingen, der gik 

sultne hjem  - tak for mad, skylder jeg vist 

at sige. 

Ingen roser uden torne – igen i år, mang-

lede der hænder – der var simpelthen for 

få til at løse de opgaver der følger med 

sådan et stort arrangement 

(arrangementet er lige stort om der er 50 

eller 75 tilmeldte hunde!!!) så der røg 

nogle finker af panden, da vi sagde farvel 

til Blåhøj søndag middag – der var heldig 

vis ikke ret mange til at høre dem – MEN 

vi må og skal gøre det hele lidt bedre !!! 

Rent historisk gik det jo på skift mellem 

landsdelene (Sjælland, Fyn og Jylland) 

med at afholde RR-dagen, men det er nu 

indskrænket til Sjælland og Jylland – men 

skal det indskrænkes yderligere? Det var 

IKKE bestyrelsen, der trak RR dagene i 

tøjet, men aktive medlemmer fra de en-

kelte landsdele, der trak læsset. Nu mel-

der spørgsmålet sig for en nybagt for-

mand – hvordan kommer vi tilbage til 

denne arbejdsfordeling, eller idet mindste 

noget der ligner. Gode ideer efterlyses og 

modtages med kyshånd. 

I min måske naivitet, har jeg været ban-

nerfører for, at vi skulle prøve at nulstille 

de forskellige udvalg i klubben, hvilket 

bestyrelsen besluttede på sit første møde. 

På den måde ville vi så kunne ryste posen 

og måske få nogle nye på banen – det var 

absolut IKKE ment som et rødt kort til de 

hårdt arbejdende folk, der sad i udvalge-

ne, selv om nogle desværre har opfattet 

det sådan – det var blot et forsøg på at få 

nye ud af busken. Jeg skal være den før-

ste til at erkende, at øvelsen ikke lykke-

des – det var MEGET få af  klubbens næ-

sten 200 medlemmer der meldte sig på 

banen. HVAD GØR VI NU, LILLE DU???? 

Igen er bestyrelsen meget modtagelig for 

gode forslag - et kunne være at man 

”head hunter” nogle personer til udvalge-

ne, men det kræver ”viden på bordet” og 

den skal især komme fra JER, kære med-

lemmer. 

Nå det skal ikke være gråd og jammer det 

hele – en lille solstråle historie er vores 

super flotte bog – det går over al forvent-

ning med salget og interessen er absolut 

til stede, også fra landets biblioteker, så 

andre har også fundet interesse for denne 

uundværlige bog. 

Side 3 

Ridgeback-hvalpe bør tjekkes for sinus af erfarne fingre.  

Hvis du aldrig har prøvet at mærke en sinus kan den let smutte, og det kan føre til store 

smerter for hvalpen.  Rhodesian Ridgeback Klubben har derfor lavet et team af erfarne 

sinus-tjekkere, som alle selv har haft hvalpe med sinus og kender til lidelsen. 

Tjekkerne arbejder gratis, men skal have standard km betaling på 2,30 pr. km 

SJÆLLAND:   

 Nada Nikolic 

 Tlf.:   3255 6026 / 2539 6026 

 E-mail: kinyemi@kinyemi.com  

 Søren Holmgård  

 Tlf.:  2010 0124 

 E-mail: holmgaard@zumelis.dk  

 Vibeke Poulsen 

 Tlf.: 3966 3134 / 2822 8746 

 E-mail: bittenus@mail.dk   

FYN: 

 Anna Marie Haslund 

 Tlf.: 3510 6004 / 2180 8334 

 E-mail: haslund@cool.dk  

  

 

JYLLAND: 

 Klaus Lambæk 

 Tlf.: 5663 6345 

 E-mail: mgongo@mgongo.dk 

 Helle Lauridsen 

 Tlf.: 8624 4069 

 E-mail: helle@kibutata.dk  

  Stinne Elgaard 

 Tlf.:       8655 4242 

 E-mail: stinne@akizuri.dk  

  Ane Marie Vilhelmsen 

 Tlf.:       9714 4072 / 4079 4072 

 E-mail:  rhodesian-ridgeback@izinja.dk 

RRK sinus-tjekkere 
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KLIKKER-CORNER  
Af Jette Fuglsang 

Klikker kontra ”dygtig” eller ”yes” 
 

Vidste du: 
- at undersøgelser viser at klikkeren er 40% mere effektiv end en verbal markør (f.eks.”dygtig”) når hunden skal indlære nye ting? 
- at man mener, at klik aktiverer et bestemt center i hjernen som er forbundet med lystfølelse. 
- at har hunden først indlært en adfærd/øvelse er en verbal markør lige så effektiv som klikkeren. 
 
Min erfaring peger dog på, at skal man rette op på en øvelse, så er klikkeren stadig bedst, også efter indlæring (man kan vel sige 
det stadig eller i hvertilfælde delvist er nyindlæring når noget skal rettes op) – det kan måske skyldes at mange hunde bliver så 
glade når klikkeren findes frem. 
 
 Hvad er det egentlig, der sker inden i hunden når vi træner med klikker? 
”mange hunde bliver så glade når klikkeren findes frem”  hvilket er den observerbare situation, men hvad sker der egentlig i hun-
den når vi klikker, og hvorfor er det at klikkeren virker 40% bedre i nyindlæring – det skal vi prøve at se lidt på (den forkortede 
version): 
Inde i hjernen, under den del der har med bevistheden at gøre, ligger strukturer der er uden for bevidst styring. Alle sanseindtryk 
går gennem disse strukturer før de rammer vores bevidst-
hed. Det er også her sanseindtrykkene får deres følelses-
mæssige værdi. 
Specielt 2 strukturer har betydning når vi træner: 
Klikkertræning med positiv forstærkning aktiverer amygdala 
(struktur der bla. har med frygt at gøre) og hypothalamus 
(struktur der bla. har med stressrespons at gøre) begge 
disse strukturer har også med andre forhold at gøre og det 
er disse andre forhold, der er interessante i forbindelse med 

klikkertræning. 

 
AMYGDALA: 
Det har længe været kendt, at sanseindtryk, der udløser 
frygt, går via amygdala. Men der findes en anden vej gen-
nem denne struktur, som ikke har noget med frygt at gøre. 
Denne anden vej, er den vej alle sekundære forstærkere, 
(som klikket), går igennem. Vejen gennem amygdala er en 
af de hurtigste veje gennem hjernen, forstået på den måde, 
at information gennem amygdala er hurtigere end vejen til 
vores bevidsthed.  
F.eks. når vi bliver forskrækkede og overreagerer, sker det, 
fordi sanseindtrykket er gået via amygdala og først bagefter bliver indtrykket bearbejdet og når bevidstheden, og måske finder 
man ud af, at man er hoppet 2 meter til side for en cykelslange fordi celler i amygdala har opfattet det som en rigtig slange. 
Den korte tidsforskel fra forskrækkelsen til bevidstheden tager over skyldes, at amygdala så at sige har carte blance til at reagere 
uden om bevidstheden. Der findes specielle celler i amygdala, der er forprogrammeret til at reagere på bestemte  sanseindtryk. 
Hos hunde er det bl.a. høje lyde. Klikket er en høj, metallisk lyd og den kan nogle gange få ”frygt-cellerne” i amygdala til at reage-
re. Hos langt langt de fleste hunde går klikket dog en anden vej gennem amygdala, som ikke har noget med frygt at gøre. Når vi 
lærer associationen at en stimulus efterfølges af en belønning, sker det ad denne anden vej gennem amygdala. Alle sekundære 
forstærkere går altså denne vej gennem hjernen. 
 
HYPOTHALAMUS: 
er en del af et belønningsnetværk der har dopamin som signalstof.  
Dopamin er det stof, der gør ting meningsfulde for os.  
Når der udløses dopamin, får vi det godt. Og det motiverer os til at gøre de ting, der udløser dopamin. På den måde er dopami-
nen grundstammen i et meget stærkt indlæringssystem i vores hjerne. 
Ud over dopaminnetværket findes også et netværk med signalstoffet endorfin, som giver lystfølelse, når vi belønner vores hunde 
aktiveres begge netværk. 
Hundene ved af erfaring at der sker noget godt når vi klikker, da klikket altid efterfølges af belønning.  
Dopamin bliver bla. frigivet, når der sker noget andet end forventet, det er derfor klikkeren er suveræn til nyindlæring, da hunden 
ikke ved hvad vi klikker for/hvornår klikket kommer, og dermed er klikket mere uventet for hunden, hvorved  dopamin frigives.  
Positiv forstærkning handler om at belønne ønsket adfærd. Det er hundens adfærd, der i sidste ende fortæller, OM vi egentlig har 
brugt positivforstærkning eller ej. Får vi ikke den ønskede adfærd kan det bla. skyldes vores egen timing eller belønningens vær-
di. Men gør vi det rigtigt får vi mere adfærd, glade hunde som bliver belønnet ikke kun af os men også internt i hjernen. Det er 
hunde der tør prøve nye ting, fordi det værste der kan ske er, at der ikke kommer nogen belønning. Hundens motivation for at 
arbejde ligger i at få adgang til belønning og dermed dopamin og endorfin.  
Af og til kaldes klikkertrænede hunde for klikkerjunkies – men glade junkies, som kun har gode bivirkninger. 
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Sagt med lidt andre ord: 

Når hundene udforsker hvad der får os til at klikke, altså tilbyder frivillig adfærd (er hunden kommanderet eller lokket er det ikke 
længere frivillig adfærd) frigives signalstoffer i hjernen, her kan selve det at udforske ofte være vigtigere end at finde noget på 
opdagelsesfærden (i den menneskelige verden f.eks. kvinder og shopping eller spændingen ved ”hvad er  der mon er rundt om 
det næste hjørne”)   

Alt dette giver et yderligere argument for at benytte frivillig adfærd, i stedet for 
at lokke hunden ved indlæring af ny adfærd (i tillæg nedsættes risikoen for 
hjælpeafhængighed), og vi får mere aktive hunde.  

Det er samtidig et argument for, at det fortsat er vigtigt at arbejde med frivillig 
adfærd og beholde hundens frivillige adfærdsrepertoire selv efter man har sat 
kommando på øvelsen. Når hunden bliver lokket eller kommanderet er der jo 
ikke meget ”opdagelsesfærd” længere og belønningssystemerne i hundens 
hjerne træder ikke i nær samme grad i kraft. 

Inspiration: 
Karen Frost Knudsen 
Morten Egtvedt 
 

Høje Pote 
Jette 

 
 

OPRÅB  

Kære medlemmer – kunne vi ikke bli-

ve lidt bedre til at overholde de frister 

der bliver sat til de forskellige arran-

gementer. Hver gang klubben skal 

arrangere et eller andet, ligger der et 

stort arbejde bag – tidsfristerne er sat 

for at de ansvarlige har en chance for 

at få tingene klar til tiden – mange 

tænker nok ikke over, at tidsfristen 

ikke kun er for de ansvarlige – de er 

for alle, sådan man kan nå at aflevere 

et rigtig godt produkt til modtagerne – 

så lad os hjælpes ad – og gør det lidt 

nemmere for de ansvarlige – bestyrel-

sen har valgt at stramme grebet og 

kan derfor kun opfordre 

til:  OVERHOLD NU FRISTERNE – 

hvor svært kan det være??  

HUSK—HUSK—HUSK—HUSK—HUSK—HUSK—HUSK 

Sit 
Sit pænt 

Dygtiiggg!!! 
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Referat af bestyrelsesmøde den 26/8 2011 

 

Godkendelse af referat fra sidste BM  - iab. 

Indkommen post 
Rottweiler klubben foreslår at oprette en organisation ‖Hund og Samfund‖ vi synes at DKK bør være lidt skarpere i profilen, men at det skal 

varetages af dem. Takker derfor nej.  

DKK indbyder til ekstraordinært formandsmøde, som vi selvfølgeligt deltager i.  

Ansøgning om dispensation for udstillingskravet for stambogsføring, avls og sundhedsudvalget siger nej da hanhundens hjemland er et nor-

malt fungerende FCI land og der derfor ingen hindring er for udstilling. Bestyrelsen enig i denne indstilling  
FDA udstilling 2012 kan ikke være på Kr. Himmelfartsdagen, i stedet bliver det 2./6 og vi foreslår Svend Løvenkjær som dommer   

Et tidligere medlem er vendt tilbage til Danmark og melder sig stærkt på banen med gode forslag om seminarer etc. SUPER -Kasseren tjek-

ker om dette tidligere medlem er medlem nu. 

Sendt post 

ikke noget, der har været sommerferie 
Opfølgning på klagesag over udstiller 

vi har erfaret at respons ikke er blevet sendt til klagerne, det bliver hermed gjort af formanden 

Evaluering af RR dagen 

underskud på lidt over 2000 kr  

vi mangler igen hænder  
Vi sætter en annonce i næste blad om, hvem der vil arrangere det til næste år, det skal være på plads inden jul. Ellers forbeholder vi os ret til 

at holde det på Fyn 

Klubbens stående udvalg 

Enkelte kanon kandidater meldt sig på banen, men vi kan stadig bruge flere til Aktivitet, Udstilling og Webudvalg. Nogle af de tidligere 

medlemmer i udvalgene, havde opfattet ―nulstillingen‖ som en fyreseddel, hvilket ikke var meningen - det var blot et forsøg på at ―ryste 
posen‖ 

Kommende udstillinger  

Stinne sender 

07.01.2012 Tilst  Anette Bystrup 

28.04.2012 Sjælland (GF) Forslag: Marjon Eshuis-Franke (NL) 

01.09.2012 RR Dag (STED?) Dr. Wilfred Peper (DE) 
20.10.2012 Fyn  Forslag: Kerstin Nillson (DK) 

24.11.2012 St. Merløse? Lilliane de Ridder (BE) 

Kommende opdrætter seminar 

Afholdes i marts 2012 gerne midt i landet -  nærmere følger i blad 3/2011 

ændring af "årets brugshund"  
skal tælle alle pointgivende konkurrencer, se andet steds i bladet 

klub champion: reglerne bør ændres? 

Forslag fra bestyrelsen: Klub-certet kan kun gives 1. og 2. vinder i Champion klasse. Skal starte fra 1.6 2012 Ændringen vil gøre det mere 

attraktivt/spændende at opnå titlen. 

Lena's forslag til diverse ændringer  
Stinne gennemgik ændringerne og følger op  

Ændringer til "Pointsystemet til årets titler i Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark for eksteriør udstillinger, gældende fra 1. januar 

2011" 

  

Forslagsstillere: Lena Carlsson, Karina Møller og Julie Lorentzen 
   

---------------------------------------------------------------------------------- 

  

Klasse 1 

"Årets Baby/Hvalp" 
 

Fortsættes side 8 
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 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. 

  

Afgørelse: 

Vi fastholder min. 1 og max. 3 udstillinger, idet der vil være hvalpe som er født på et sådan tidspunkt at det kan være svært  at opnå de 4 ud-
stillinger. Derudover ønsker vi ikke at ‖pace‖ babyer og hvalpe. Vi giver 3 point ekstra til Bedste Baby/Bedste Hvalp – uanset om det er 

DKK eller RRK udstilling. Dette for at minimere risikoen for at der skulle være flere om titlen. Reglerne er gældende fra 01.06.2011 

  

---------------------------------------------------------------------------------- 

  
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.  
  

Afgørelse: 

Vi fastholder den nuværende regel. Veteraner udstilles ofte kun på meget få udstillinger og skal derfor have mulighed for at komme på li-

sten. At vi p.t. har 2 Veteraner, der udstilles meget, bør ikke give anledning til at ændre systemet. Reglerne er gældende fra 01.06.2012 

  
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

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). 
  

Afgørelse: 

Forslaget vedtages. Dette gøres for at skærpe konkurrencen, da det på nuværende tidspunkt er det sådan, at den gruppe der del tager flest 

gange sandsynligvis vinder, da point fra samtlige udstillinger tæller med. Reglerne er gældende fra 01.06.2012 

  
---------------------------------------------------------------------------------- 

  

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. 

  

Afgørelse: 

Point ved placering i BIS1, BIS2, BIS3, BIS4 for avl- og opdrætsklasserne bortfalder. Der gives ikke ekstra point til 1. vinder på RRK udstil-
linger. Vi ser et større deltagerantal på klubudstillingerne, og derfor er det som regel også her vi ser flere avls- og opdrætsklasser. Derfor 

mener vi at alle Best In Show-placeringer hører ind under DKK's egen konkurrence om Årets Hunde. Reglerne er gældende fra 01.06.2012 

  

Fortsættes side 9 
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World Congress 

Nuværende projektgruppe bibeholdes, og der skal sættes skub i at finde et sted. Alle nordiske lande er med i det også Finland 
Næste møde 

10. november hos Elisabeth 

Evt. 

Enkelt hænge parti i forhold til afgående bestyrelsesmedlem klares af kasseren 

Økonomien ser OK ud pga. bogen, og medlemstallet ser stabilt ud i forhold til samme tid sidste år. Enkelte numre af sidste blad var under-
frankeret men vi kom kun til at betale 80 kr. i straf porto.  

bladet overgår til B-post og puttes i kuverter PP frankering vil IKKE for nærværende være rentabelt 

 

 

 

 

Søges! 
RR DAGEN 2012 

VIL  DU V IDE  MERE ?  

KONTAKT S TINN E E LGAA RD :  

TLF . :  28 44  41  1 0 MA IL :  AK IZU RI@G MA IL .CO M 

 

 
 

HJÆLPERE/ARRANGØRER 

1-2. SEPTEMBER 2012 

I  forbindelse med RR dagen 2012 er  der  behov for  nogle 

engagerede folk,  som har  t id og lyst t i l  at give en hånd i  

forb indelse med p lanlægning og a fho ldelse a f RR Dagen 

2012.  

 

Tradi tionen tro  skal  RR Dagen afholdes på S jælland ,  men for  

at det kan lykke s har vi  hårdt brug for  nogle fr ivi l l i ge 

hjælpere .   

BODEN 

Et emne der har redet denne 

bestyrelse og tidligere bestyrel-

ser som en mare gennem snart 

flere år er – at hvis boden skal 

være attraktiv, skal den dels være tilgængelig, men 

der skal også ske udskiftning af varerne – og her 

kommer vi tilbage til – VI MANGLER HÆNDER!!!! 

Bestyrelsen har derfor på sidste møde besluttet at 

afvikle det meste af boden, så vi kun har bogen til-

bage – det er trist, men som vi ser det desværre en 

nødvendig udvikling. På de kommende klubudstillin-

ger vil vi forsøge at få boden afviklet eller se på klub-

bens hjemmeside:  

www.ridgebackklub.dk 

Tak til THOLO for sponsorat til RR-

dagen samt tilsagn om yderligere 

sponsorat i fremtiden 

 

http://www.ridgebackklub.dk
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Fantastiske KALI 
DKCH  NuCH  KLBCH  DKLPCH  DKRLCH  SeVCH  NoVCH  Fin JVA  NordVCH   

FP  UHP  LP1 LP2 LP3 Rally B Rally V  Rally E 

Ahali Fanis Akali     10 år     14/8-2011 

Tænk sig at det allerede 

er 10 år siden vi havde 

klippekort til Oslobåden 

fra Danmark til Norge 

og retur igen. 

  

Første gang vi så Kali hos 

Eva og Rolf var han kun 

3,5 uge, igen ved 5 uger, 

7 uger og endelig hentet 

hjem ved 8,5 

uge……….tolderne undrede 

sig en del over denne pen-

dulfart. 

  

Så startede det store eventyr, som vi stadig er på, 

sammen med verdens bedste og mest FANTASTISKE 

allround Rhodesian Ridgeback Ahali Fanis Akali,  KALI 

(Håber ikke Poma ser eller høre dette...smil).  

  

Det er som om at succesen ikke vil tage nogen 

ende med fantastiske Kali.  

Ikke nok med at han er frisk og fit som en RR 

på 5 år, i en alder af 10 år, så har han også det 

bedste og mest afbalanceret temperament man 

overhovedet kan forestille sig.  

  

Fantastiske evner, stor intelligens og fantastiske 

drifter til at opnå fuldstændige fantastiske all-

round resultater indenfor Udstilling, Vildtspor, Ly-

dighed, Rally lydighed og diverse brugsprøver. 

 

Og alligevel såååå meget 
en Rhodesian Ridgeback 
på alle måder.   

Fantasi, opfindsomhed, 
tååååålmodighed, stæ-
dighed og kærlighed har 
været vejen frem for at 
nå alle de flotte allround 
resultater. Så snakken 
om at de Ridgeback som 
klare sig godt i Lydighed 
er genetisk lig med en 
Border Collie holder ikke, 
men snare har en dygtig 

hundefører som kender sin hund og dens fantasti-
ske særheder og besidde et lille konkurrencegen. 

 Heldigvis er Kali's fantastiske gener gået videre 
til mange af hans super dejlige hvalpe som vi føl-
ger med den største glæde. Vi håber at kunne 
være så heldige en dag i fremtiden at få mulighed 
for selv at bruge hans fantastiske gener i vores 
eget avlsarbejde for denne dejlige race, via vores 
kommende Opdræt under navnet PoKali Ridge. 

Canicold passer heldigvis godt på Kalis dyrebare 
dråber i form af frossen sæd. 

  

Længe leve alle de aktive Rhodesian Ridgeback, 
håber at se mange flere flotte resultater indenfor 
diverse aktiviteter. 

Vi vil til stadighed arbejde for brugbare og aktive 
RR under mottoet: 

 ”Healthy, Working & Good Looking”. 

Stort tillykke 

 til Kali 
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Krise i hundeverdenen ???? 

Når man læser lederen i september nummeret af Hunden fra DKK, så må 

man sige, at pilen peger mere og mere mod krise.  

Derfor har DKK indkaldt til ekstraordinært formandsmøde, hvor man vil 

drøfte, hvordan vi kan komme videre og få knækket kurven. 

Fra Ridgeback Klubben deltager formanden og sekretæren og vi går ind i 

projektet med åben pande og et lyst sind, for vi skal have vendt udviklin-

gen og vi skal have vist omverdenen, at vi er i stand til at løse opgaven, så 

DKK stadig står som en vægtig og indflydelsesrig organisation . 

Episoder med hunde-bidskader 

Foreningen Fair Dog, har her i sensommeren  offentliggjort en 

ikke videnskabelig undersøgelse af bidskader forårsaget af hun-

de – undersøgelsen giver stof til eftertanke,  og viser nogle ten-

denser, som er værd at bemærke sig. Foreningen har som stati-

stisk grundlag indsamlet oplysninger om hundebid (på både dyr 
og mennesker) før og efter ‖de forbudte hunde‖ . Man har i alt 

kendskab til 464 episoder i en periode af 2 år ( 1år før og et år  

efter forbuddet). Undersøgelsen er baseret på sager fra dyrlæ-

ger, politirapporter, internettet og hundeejer-beretninger. 

Det der vækker bekymring er, at det samlede antal skader er 

steget fra 186 i første periode til 278 i 2 periode. I første perio-

de var ‖forbudte hunde‖ involveret i ca. 6,5 % af episoderne, 

mens de i 2. periode kun er involveret i 4,3 % - dvs. over 90 % 

af  episoderne er forårsaget af andre racer/hunde. 

Når man kigger mere racespecifikt på tallene, er det desværre 

de mere populære racer der er i overtal – man kan så kun gisne 

om hvorfor – men ofte er der jo mange forskellige faktorer der 

ligger til grund for episoderne. 

Heldigvis figurerer vores race IKKE i tabellerne, og det vælger 

jeg at tolke som noget MEGET positivt og som et tegn på, at vi 

i klubben har rigtig mange ansvarlige opdrættere og ikke 

mindst super ansvarlige hundeejere – så lad os give hinanden 

håndslag på, at vi IKKE skal med i disse tabeller. 

Du kan se hele rapporten   under: www.fairdog.dk – dokumen-

ter – materiale 

Klubben byder velkommen til: 

Lisbeth Andkjær, Allerød 

Katharina Høgsted Broberg, Kokkedal 

Heidi Andersen & Christian Buch, Søborg 

Henriette & Klaus Cardél, Taastrup 

Bettina Jen-Mie Chu & Andreas Kamm, København NV 

Karsten & Tove Gravesen, Fredericia 

Me J. Hansen, Rude 

Lone Hede, Holstebro 

Lena Hedegaard, Birkerød 

Marianne Winther & Claus Kornval, Kastrup 

Jens Syrach & Karen Marie Rasmussen, Gelsted 

Elsebeth & Peter Schou Rugolo, Roskilde 

Anders Bach Sørensen, Odense sv 

Sidsel Maria Monrad & Morten Villumsen, Langå 

Sophie Louise & Thomas Vitting, Herlev 

Nikolaj Winther, Hillerød 

Af Erik Kristensen 

http://www.fairdog.dk/
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RR-dag 2011 i Blåhøj 
Lørdag den 13. august løb klubbens RR-dag af staben i det midtjyske – nærmere betegnet i Blåhøj ved Brande. 

Vejrguderne var ikke ligefrem med os, men pyt, beslutningen om udendørs eller indendørs arrangement var truffet på forhånd grundet 

vejrprognosens meldinger om regn, regn og atter regn. Men.. vi regnede dog ikke helt væk og alle kom tørskoede og tørfodede inden-

dørs. 

Udstillingen forløb rigtig godt og der blev snakket og hygget i krogene og langs ringsiderne og især hyggen er der givet stor ros for til 

klubben, da der tidligere har været en ”lidt dårlig stemning” på vore udstillinger eller på udstillinger i det hele taget. 

Efter den officielle udstilling blev der traditionen tro afholdt nogle uofficielle konkurrencer: bedste ridge, bedste hoved og bedste be-

vægelser -  konkurrencer som alle kunne deltage i og DET BLEV DER OGSÅ – masser af dejlige hunde og deres ”lige så dejlige” ejere 

gjorde alt,  hvad de kunne for at få på plads i ringen, og alle med et smil på læben og en dejlig positiv indstilling. 

Som noget nyt var Niels til stede under hele udstillingen, hvor han gav behandling (M-touch) til hundene på meget favorable vilkår for 

ejerne. Mange benyttede sig også af, at kunne få en snak med Niels om behandlingsformer m.v. 

Dagen sluttede med kåring af årets hunde, en SKÅL  og en dejlig middag m. vin og øl ell. vand. 

Klubben vil gerne sige tak til de få frivillige, som havde gjort et kæmpe stykke arbejde, tak til madholdet fra Århus og sidst men ikke 

mindst tak til vor sponsorer af pokaler, foder og øvrige præmier – I var alle med til at gøre dagen ekstra god. 

Billederne vil nu tale deres eget ”sprog” for dagen: 

Billederne vil tale deres eget ”sprog” for dagen: 

Af Ane Marie Vilhelmsen 
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Tak alle sammen for en god og 

hyggelig dag og aften 
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Klubben lykønsker 
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Ny tysk champion 
INTCH, NORDCH, DKCH, SECH, NOCH, 
FICH, DEVDHCH, SEVCH, KLUBCH 
Inanda Mellberg Edelrood  

Ny tysk champion 

UHP Rally-B Kuzongas Foenix  

Ny dansk champion 

Rex Ventors Talulah k  

Har du kodet 1812  

ind på din mobil???? 

Dyrenes Vagtcentral er Dyrenes Beskyttelses døgnåbne vagtcentral, hvortil man, på 

nummeret 1812, kan ringe 24 timer i døgnet, hvis man skal have hjælp til et dyr i nød. 

 

Dyrenes Vagtcentral gør det nemt og hurtigt at få hjælp til dyr i nød. Er et dyr i nød, skal 

man kun ringe ét sted hen, nemlig til Dyrenes Vagtcentral, og behøver derfor ikke bru-

ge tid på at undersøge om det er det ene, andet eller tredje sted, man skal ringe hen.   

 

Man kan bl.a. ringe 1812 i følgende situationer: 

Hvis du påkører et rådyr, som overlever påkørslen 

Hvis du ser en flok får på en mark, der ikke har adgang til vand 

Hvis du har mistanke om, at din nabo har fået flere dyr, end vedkommende kan tage 

sig af 

Hvis du finder et kuld pindsvineunger, hvis mor er blevet kørt over 

Hvis du ser en hund i en parkeret bil på en varm sommerdag 

Hvis du finder en kasse med marsvin, der er blevet efterladt på en rasteplads eller på 

et dørtrin 

… og i alle andre situationer, hvor dyr er i nød 

Vi opfordrer til, at man altid opberverer et vildt dyr i nogle timer, hvis man er i tvivl om 

hvorvidt det er i nød. Ofte er dyreunger ikke blevet efterladt og fugle der har ramt et 

vindue, kan ofte flyve videre efter de har sundet sig. 

 

Samarbejde 

Vagtcentralen samarbejder bl.a. med politiet, Falck, vildtplejestationer, internater, 

kommuner og Dyrenes Beskyttelses ca. 200 frivillige kredsformænd. 

 

Politiet: 

Politiet inddrages i sager, hvor der er tale om dyreværnssager. Dyrenes Beskyttelse er 

ikke en myndighed, men kan akut tage kontakt til en myndighed og foretage en politi-

anmeldelse. Dyrenes Beskyttelse arbejder derfor tæt sammen med politiet i sager, 

hvor der er tale om vanrøgt.  

 

Falck: 

Falcks dyreambulance kan tilkaldes i sager, hvor der er tale om dyreredning. Dyream-

bulancen kan også fragte et skadet dyr til den nærmeste vildtplejestation eller om 

nødvendigt sørge for aflivning på stedet.  

 

Vildtplejestationer: 

Dyrenes Beskyttelse har 15 vildtplejestationer, der tager sig af nødstedte vilde dyr. De 

passer og plejer dyrene, og genudsætter dem i naturen, når de igen er stærke nok til at 

klare sig selv. 

 

Internater: 

Dyrenes Beskyttelse har 17 internater fordelt over hele landet. Internaterne tager sig 

af familiedyr, der har brug for nye hjem. Det kan være dyr fra en dyreværnssag, eller 

dyr der er blevet efterladt af deres ejer, uden chance for at kunne klare sig selv. Inter-

naterne plejer dyrene og videreformidler dem til nye gode hjem. 

 

Kommuner: 

Kommunen inddrages i sager, hvor det er sociale problemer, der er skyld i, at dyr er 

kommet i nød. I 2010 var 22 % af alle de dyreværnssager, som Dyrenes Beskyttelses 

kredsformænd var involverede i, sager hvor sociale problemer var skyld i, at dyr var 

kommet i nød.   

 

Kredsformænd:  

Dyrenes Beskyttelse har ca. 200 frivillige kredsformænd tilknyttet foreningen. Kreds-

formændene er fordelt over hele landet, så alle byer har en lokal kredsformand tilknyt-

tet. Det er kredsformændene, der kan tage ud til specifikke situationer, hvor dyr er i 

nød. 

1812 

http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/hvem-er-vi/beredskab/plejestationer
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/hvem-er-vi/beredskab/internater
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/hvem-er-vi/beredskab/kredsform%C3%A6nd


 

Hvalpeliste og Omplaceringer 

FØDT 

 Lewanika 

Helle Lauridsen & 

Sophie Lauridsen 

Kastedvej 37 

8200 Århus N 

Tlf.: 40 55 05 69/29 36 16 61 

http.://www.lewanika.dk 

helle@kibutata.dk 

F: Kimani’s Image of Mafu 

HD: A, AA: 0 

M: Lewanika Fufuna 

HD: A, AA: 0 

29-07-2011 

 

1 korrekt tæve tilba-

ge 

Forventet lev. 

 

Ikunga 

John Boje & Christina  

Hemmingsen 

Ellevej 24 

2680 Solrød Strand 

Tlf.: 56 14 66 69 

http.://www.ikunga.dk 

Ikunga@mail.dk 

F: FICH SECH SEVCH  

Rex Ventors Maddox 

HD: B, AA: 0 

M: Ikunga Freya By Lex 

HD: A, AA: 0 

29-07-2011 

 

3 Hanner 

Forventet lev. 

 

PLANLAGTE PARRINGER 

 

 

Bikitka’s Legacy 

Susanne Bech-Hansen 

Strøbylille 

4671 Strøby 

Tlf.: 21 22 43 47 

http.://www.bikitas.dk 

bikitas@bikitas.dk 

F: LUCH DEVDHCH ATCH 

DECH FRCH NLCH HRCH 

ZTP Farmers Guardian African 

Akono 

HD: A, AA: 0 

M: DKCH LP1 RALLY-B 

Linnemann Bikita 

HD: A, AA: 0 

Forventet parring 

 

Kuzonga’s 

Jo-Ann Nielsen 

Hvidøre 29 

6580 Vamdrup 

Tlf.: 40 94 29 10 

http.://www.rhodesian-

ridgeback.dk 

joann@rhodesianridgeback.dk 

F: FICH SECH NOCH INTCH 

NORDCH BALCH LTCH LVCH  

Tarjuen Mabaru 

HD: A, AA: 0 

M: DEVDHCH UHP RALLY-B 

Kuzonga’s Cirkeline 

HD: B, AA: 0 

Forventet parring 

 

Dato Sted Type Dommer Arr. Anm.frist 

16.10.11 St.Merløse CAC Antonio de Lorenzo, IT RRK 25.09.11 

05.11.11 

06.11.11 
Herning CACIB 

Eva Liljekvist Borg, SE 

Gitte Finnich, DK (DKV) 
DKK 03.10.11 

27.11.11 St.Merløse CAC Franz Zimmermann, DK RRK 06.11.11 

07.01.12 Tilst CAC Annette Bystrup, DK RRK 03.12.11 

11.02.12 Fredericia CACIB H. Assenmacher-Feyel, DE DKK 09.01.12 

28.04.12 Sjælland CAC Ukendt RRK  

05.05.12 

06.05.12 
Roskilde CACIB 

John Wauben, NL 

Laura Cox, IE 
DKK 02.04.12 

27.05.12 Skalborg CAC Ukendt DKK-7  

02.06.12 Stepping CAC Ukendt FDA  

16.06.12 

17.06.12 
Ballerup CACIB 

Kresten Scheel, DK 

Jean-P. Achtergael, BE (KBHV) 
DKK 14.05.12 

Udstillingskalender 

 

 

 
Klubben lykønsker 

Ny Finsk sporCH & NordVCH  

DKCH NoCH DKLPCH DKRLCH SeVCH 

NuVCH JVACH NordVCH  

LP1 LP2 LP3 Rally B Rally V Rally E 

UHP FP BPB  

Rally begyndermester og rally øvet-

mester  

Zindika My African Zuka  
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DKK STORERING  

 

DKK Hillerød 08.05.2011 

Best in Show - Avlsklasse 
MultiCH Tusani Cool Bakari 

FDA Stepping 02.06.2011 

Best in Show - Veteran 
MultiCH Kinyemi Anzi A'Bhubesi 

FDA Stepping 02.06.2011 

Best in Show - Avlsklasse 
MultiCH Tusani Cool Bakari  

BIG 2 i Vejen  

Zindika My African Zindiko  

 

OBS OBS OBS 

                  HUSK HUSK HUSK 

Igen en lille reminder fra redaktøren: 

materiale SKAL indsendes til tiden og IKKE efter deadline 

billeder skal være af en god kvalitet og størrelse—så finder 

man evt. et billede af sin hund på en andens hjemmeside og 

gerne vil have det bragt i bladet, så få fat i originalen og kopier 

ikke—kvaliteten er al, al for dårlig 

NÆSTE DEADLINE ER 1. NOVEMBER 2011 

Ovenstående blot så I ikke bliver skuffede over, at jeres artikel eller 

billede ikke er med i det kommende blad. 
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DKK STORERING  

Få et OK benzinkort til billig benzin og 

diesel og støt Rhodesian Ridgeback klub-

ben 

  

OK støtter lokalt 

Ok er altid billig med benzin, samtidig 

støtter OK forskellige foreninger og klub-

ben 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 

  

Www.ok.dk 

Tlf. 70102033 

BIG 1 på Bornholm  

Rex Ventors Talulah k  

BIS2-Avlsklasse Valby 19/6 11 
MultiCH Tusani Cool Bakari 

BIS3-Avlsklasse Vejen 30/7 11 
MultiCH Tusani Cool Bakari 

BIS3-Avlsklasse Vejen 31/7 11 
MultiCH Tusani Cool Bakari 

Anmeldelse – 

 

På Dansk Dyrlæge forenings hjemmeside – Netdyredoktor.dk, findes 

der mange interessante sider. Bl.a. har man i konsekvens af alt for 

mange uheldige møder mellem hunde og børn, lavet siderne ‖hej 

hund‖, der både henvender sig til børnene, forældrene, men også til 

pædagoger i institutioner. Siderne er opbygget med faktainformation, 

spil, opgaver mv. der samlet set skulle gøre forholdet mellem hund og 

barn væsentlig mere trygt for alle – uanset om man har hund i hjem-

met eller ikke. På siderne, er der også gode tips og ideer til det at an-

skaffe sig en hund, også her krydret med faktaoplysninger, men også 

nogle ‖cases‖, der beskriver nogle problemstillinger. 

Når man har surfet rundt på siderne, får man indtryk af et seriøst 

værk, der absolut rør ved nogle ting, som mange måske ikke gør sig 

tanker om, når de står for at skulle anskaffe sig hund. Man kan selv-

følgelig sige, at mange af disse ting, har den gode opdrætter jo synlig-

gjort for den nybagte hundefamilie – men i hele den store hundever-

den, findes der desværre folk, der ikke er sin opgave voksen – både 

sælgere og købere. 

Brug lidt tid til at kigge på siden – det kan aldrig skade. 

”Venlighed avler venlighed” 
sofokles 
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Sommerafslutning schweis-træning 

på vestsiden 

 

 

Traditionen tro (eller for 2. år i 

træk) blev der den 26/6 2011 holdt 

en hyggelig afslutning på trænin-

gen i Rold Skov, som Elisabeth er 

så rar at stille til rådighed. 

Dagen startede som sædvanlig kl. 

9,00, men klog af skade, havde 

Elisabeth opdelt fører, hjælpere og 

hunde til sporlægning—det var på 

forhånd meddelt, at der ikke ville 

være 20-timers spor. 

Sporene blev lagt, MEN….. Jeg 

har lovet at lægge spor til!!!! 

……… Jeg kan ikke huske, hvem 

jeg skal lægge spor til!!!!. Nå, men 

sporene blev lagt og så tilbage til 

vestsidens dejlige ‖telt‖ til hygge 

og snak OG…… snakken gik på 

kryds og tværs. 

Og så skulle sporene gåes og der 

blev hygget og grinet, Iben havde 

f.eks. lavet alle tiders flagalle til 

Duma (Ibens yngling) og der blev 

nusset og kysset, som tak for spo-

rene og en hyggelig dag i skoven. 

Som vi blev færdige til, tog vi til-

bage til hytten (Iben blev væk et 

ell. andet sted, men kom dog frem 

til ‖telten‖), fik klargjort og tændt 

grill og dækket op—heldigvis 

udendørs. 

Vejrguderne var med os og vi flyt-

tede borde og stole udendørs (med 

undtagelse af Christian). 

Erik havde igen i år stået for ma-

den, som bestod af grillstegt mør-

brad og pølser i alle mulige stør-

relser og sammensætninger 

(hvidløg, chili, løg, alm. osv.) og 

div. salater. 

Dagen sluttede ca. kl. 16,00 efter 

fælles oprydning og sikring at 

grillkullene ikke kunne gøre skade 

på skoven og dermed også sko-

vens dyr. 

Tak Elisabeth for træning, røverhi-

storier, skæld ud og lån af din dej-

lige skov. 

Af Ane Marie Vilhelmsen 



 

 

 

 

 

 

  

 

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 Bitte-Nus 

Vibeke Poulsen 

Ravnekærsvej 7 

2870 Dyssegård 

  

T: 39663134/28228746 

W: www.bittenus.dk 

E: kennel@bittenus.dk 

 

 

Bliv set i mørket    

 

Den mørke tid står for døren og vores hunde skal luftes uanset vind og vejr. 

Det er derfor vigtig at blive set i trafikken, så påfør dig selv og også gerne din hund med enten refleksbånd, refleksvest el ler lygter. 

Mange hunde bryder dem ikke om at få vest på, men brug så båndene eller lygter—en stor fordel ved lygter er, at de også kan ses af 

især ejeren på steder, hvor hunden måske får lov til at løbe løs. 

Iflg. eksperter sker der mange uheld i vinterperioden og mange af disse kunne måske være undgået, hvis hundene og deres ejerne 

havde været synlige. 

Selvom der også er omstrejfende hunde, som kan være skyld i uheld, så bør vi—som de ansvarlige hundeejere vi er—tænke på vores 

elskede 4-benede og også give bilisterne en fair chance for at undgå opkørsler. 

Nogle gode råd: 

Brug altid en eller anden form for refleks ell. lygter både til dig selv og din hund 

Lad ikke din hund løbe løs i nærheden af trafikerede veje  

Gå ALTID i venstre side med din hund på venstre side (altså væk fra trafikken) 

Brug evt. en kort snor til hunde der trækker eller som du ikke er helt sikre på 

Stop evt. op, hvis du går et sted uden fortov, og sikr dig, at du og din hund er blevet set 

 

Tag i det hele taget ingen chancer - risikoen for en påkørsel med tab af hundeliv eller dit eget eller skader er større her i den mørke 

tid. 

Af Ane Marie Vilhelmsen 



 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennel Kinyemi 

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 

Øllemosevej 11, Øllemosen, 4690 Haslev 

 

T:  3255 6026/4056 4067 

W: www.kinyemi.com 

E:  kinyemi@kinyemi.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

T:  9714 4072/4079 4072 

W: www.izinja.dk 

E:  rr@izinja.dk 

Kennel Izinja 

Ane Marie V. Vilhelmsen 

Strandvejen 63 

7451  Sunds 

Kennel Akizuri 

Stinne Elgaard 

Røde Mølle Banke 2 

8700 Horsens 

T:  8655 4242/2844 4110 

W: www.akizuri.dk 

E: akizuri@gmail.com 

Kennel Linnemann 

Lykke Linnemann Linnet 

Saksen 2 

8464 Galten 

T:  7550 4549/5122 4549 

W: www.kennel-linnemann.dk 

E:  kennellinnemann@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 Kennel Zindika 

 Caroline Larsen 

 Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal 

 

 

 

 

 
 

T:  4828 0148/2274 0148 

W: www.zindika.dk 

E: carolineL1@hotmail.com 
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Kennel Mbwa Mzuri 

& Jens Bækgaard 

Langkærvej 20, 7330 Brande 

     T: 97182930/20876250 

W: www.mbwamzuri.dk 

      E: sjbaekgaard@privat.dk 




