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KLUMMEN
Af Stinne Elgaard – kasserer
Timeglasset for året 2011 er så småt ved at rinde ud… Og om lidt
er det nytår og vi kan byde 2012 velkommen. Men årsskiftet er det
også tid til at forny medlemskabet i Rhodesian Ridgeback Klubben
– men på generalforsamlingen 30/4-2011 blev der vedtaget nye
regler, som du SKAL være opmærksom på.
Kontingentet opkræves i begyndelsen af januar – men der bliver
ikke længere udsendt påmindelser! Det betyder at det er meget
vigtigt at du selv husker at få betalt. Tidligere blev ifølge lovene
udsendt en påmindelse efter 15.februar såfremt kontingentet stadig ikke var indbetalt. Dette var til stor forvirring for rigtig mange,
idet de allerede havde sat kontingentet til betaling – betalingsfristen var jo 1.marts!
Som en ekstra service valgte jeg også at udsende påmindelser
efter 1.marts, da jeg synes det var ærgerligt hvis nogle medlemmer
‖røg ud‖ blot som følge af en forglemmelse. Men 3 x opkrævning/
påmindelser – det kræver en hel del ressourcer, og netop derfor
blev klubbens love ændret på dette punkt.

og 350 kr. for familiemedlemmer.
Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, betragtes man som
nyt medlem i alle henseender. Det betyder at man mister stemmeretten i forbindelse med GF, og det kan have betydning for eks.
Hvorvidt man er berettiget til optagelse på hvalpelisten.
Tilbage er der kun at sige: God jul og godt nytår! 

§ 6 Kontingent.
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2 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.

Endelig blev en kontingentstigning vedtaget, hvilket betyder at et
enkeltmedlemskab fra 2012 nu koster 300 kr. og familiemedlemskab koster 350 kr.
Betaler du normalt via PBS, er det således vigtigt at du tjekker
betalingsdato samt beløb.
Men helt kort: Du får 1 (og kun den ene) kontingentopkrævning i
begyndelsen af januar. Kontingentet skal være betalt senest
15.februar – og kontingentet udgør 300 kr. for enkeltmedlemmer

RRK sinus-tjekkere
Ridgeback-hvalpe bør tjekkes for sinus af erfarne fingre.
Hvis du aldrig har prøvet at mærke en sinus kan den let smutte, og det kan føre til store
smerter for hvalpen. Rhodesian Ridgeback Klubben har derfor lavet et team af erfarne
sinus-tjekkere, som alle selv har haft hvalpe med sinus og kender til lidelsen.
Tjekkerne arbejder gratis, men skal have standard km betaling på 2,30 pr. km
SJÆLLAND:
Nada Nikolic
Tlf.:
3255 6026 / 2539 6026
E-mail: kinyemi@kinyemi.com
Søren Holmgård
Tlf.:
2010 0124
E-mail: holmgaard@zumelis.dk
Vibeke Poulsen
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Anna Marie Haslund
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Ane Marie Vilhelmsen
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E-mail: rhodesian-ridgeback@izinja.dk
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Finsk & Nordisk Vildtspors CHAMPION
Tekst & foto Lene Thorkjær
D. 4. + 5. juni 2011
var både Poma og Kali
så heldige at være
tilmeldt Vildsporsprøver i vinderklassen
hos den finske Gravhunde Klub.
Det er noget af et detektiv arbejde bare at
finde frem til de finske
vildtsporprøver.
Når datoerne så var
fundet, så krævede
det endnu mere end
held at kunne få lov at
komme med som
udenlandsk hund og
så endda med 2 hunde.
MEN heldet tilsmilede os og med begge hunde tilmeldt startede
turen til Finland;
Biltur fra Gesten til Stockholm, færgeoverfart i 12 timer til Turku
og så sidste biltur til Scandic Hotel i Rhihimaki som fast udgangspunkt. Så langt så godt.
Lørdag d. 4/6 mødte alle tilmeldte op (15 hunde) i rigtig hyggelig
finsk jagthytte, hvor alle deltagere blev inddelt i grupper med 2
personer i hver gruppe.
Udleveret materiale til hver person:
Svamp - plastic pose – 2m snor – 1/3 liter okseblod – klemmer –
bånd – kompas – diverse detaljerede kort for området.

sporene blev lagt i.
Temperaturen var mellem 24-25 grader i skyggen, så noget sved
på panden blev det til og ALT var knas tørt. Hver lille bloddråbe
blev straks suget tør af det omkringliggende knas i skovbunden.
Start og sluttid blev noteret i papirerne, da sporet skal være 20-24
timer gammelt før det bruges.
Shiiit tænkte vi begge, hvad var det lige vi have tilmeldt os og så
endda på okseblod.
Det føltes som evigheder bare inden første knæk blev sat ca.
400m efter start (Et helt dansk spor ER 400m i alt).
Efter et par sveddryp og enorme myggestik kom vi tilbage til samlingspunktet ved jagthytten. Dejlig hjemmelavet suppe m.m. var
der dækket op med.
Endelig fik Kali og Poma et lille hils på nogle af de andre hunde,
som var med og et kort snus til den tomme pose, hvor elgbenet
havde ligget i samt den knastørre blodsvamp….tjuhu det var noget
der kunne bruges efter al den ventetid.
Halerne logrede samtidig med at næserne inhalerede alt der var
tilbage af duft.
Søndag morgen kl. 7.30 præcis var der mødetid og kl. 8 skulle alle
hundene stilles til skudprøve samtidig.
Bindes af og tre skud med riffel blev affyret fra 5 m afstand.
Var der det mindste glimt af at være skudræd, så sluttede prøven
der.
Heldigvis gik alle hunde flot igennem skudtesten.

Alle deltagere skulle gå
med egen hund(e),
være stifinder på det
Nicolai og jeg havde jo aldrig været med til finsk vildtspor før og
spor, man havde lagt
nok havde vi læst hvad læses kunne om de finske spor, men ikke og sluttelig gå sporet
meget materiale fandtes på andet end finsk….yksi kaksi…..
baglæns, hvor alle marSåååå vi var en smule spændte på, hvad det var, vi havde kastet
keringer fjernes fra
os ud i.
skoven.
Hver især skulle vi lægge spor til en anden deltager. Men de flinke De finske skove er måfinnere ville jo gerne være sikre på, at vi fik gjort det korrekt uden ske en liiiiiiille smule
slinger i valsen, så vi blev sat sammen med de to mest erfarne in- større og mere ufremdenfor finsk vildtspor……….heldigvis for det.
kommelige end de danske.
Turen til sporområdet foregik i bil, da hvert spor er mellem 1,2 –
Kræver god fysik hos
1,4 km langt og der skal minimum være 200 m mellem hvert spor både hunde og ejere.
på de i alt 15 spor. Såååååå lidt plads og koordination kræver det.
Kali og Nicolai skulle på som første ekvipage af de 2 PoKalier i
Ved ankomst til det tildelte sporområde kigges der på de udlevere- fuld sol og allerede inden sporets start var der sved på panden.
de kort og kompasset tjekkes.
Først går man en orienteringstur, hvor sporet bliver tilrettelagt
Poma og jeg ventede sammen med nogle af de andre, som også
med flg. :
ventede på deres tur.
Start - 3 knæk – specielt hjørne – 4 x sårlejer – længde mellem
1,2 – 1,4 km – Mål.
Mange ord blev vekslet i ventetiden på både svensk, engelsk og
finsk.
Derefter vædes svampen i vand og vrides for overskydende vand. 22 min efter start kom Kali og Nicolai til syne over bakken med
Ved starten vædes svampen med en smule blod og der bindes en elgbenet bærende og et smil kunne skimtes mellem sveden og en
2 m lang snor rundt om svampen. Svampen trækkes over stok og halsende Kali.
sten samtidig med at alle de detaljer som sporet skal indeholde
Lige da jeg så de to, tænkte jeg ‖De har opgivet‖ for kun brug af
afsættes og markeres.
22 min på disse laaaange og helt utrolige svære spor med tanke
Samlet tid for udlægning af sporene er ca. 1,5 time for hvert spor. på, at det er hunden som sporer og du må ikke som fører blande
Tiden man har til udredning af prøvesporet med hunden er max.
dig overhovedet. SKAL uanset hvad, følge hunden også selvom du
45 min.
kan se, at hunden ikke er på sporet. Går hunden af sporet har
den 3 min. til at finde sporet igen uden hjælp og indgriben fra
Jeg vil sige, at under sporlægningen var vi begge meget overrasket fører eller dommer.
over hvor tæt, hvor sumpet og hvor ufremkommelige områder
Ellers er der tab på 1 præmiegrad hver gang.
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Det endelige resultat ved man først ved præmie overrækkelsen til
sidst.
I mellemtiden havde både Nicolai og jeg været stifinder (den der
hele tiden ved hvor sporet er, når dommeren spørger) på hver vores spor.
Super spændende og meget
interessant at se de andre hun
-deførere og hunde arbejde.
Alle racer kan jo blive VildtporsCH i Finland ligesom Sverige
og Norge.
Bare ikke i DK.

Kali fik flot 1.pr. og blev på dagen:
Fin JVA (Finsk Vildtspor Champion) og Nord SCH
(Nordisk Vildtspors Champion som første og eneste RR).
Poma fik flot flot 3.pr. og fik sin tapperhedsmedalje med fin finsk
gravhund på.
Vi er klar til afgang igen i 2012 til et forhåbentligt mere myggefrit
Finland.
Poma skal jo ikke snydes for sit finske VildtsporsCH og Nordiske
CH.

Poma var rosinen i pølseenden
og der var også lange tunger
inden sporstart pga. varmen.
og tidsmæssigt var vi nået til sidst på eftermiddagen med solen
højt på himlen.

Super fantastisk sportur til de finske skove og noget af en oplevelse at gå disse fantastiske spor.
Pludselig virker de danske, svenske og norske spor en smule kedelige og ‖nemme‖ i forhold til de laaange og komplicerede finske.

En kæmpe tak til alle de flinke
finske mennesker, som har hjul23 min. efter start kom Poma og Nicolai til syne i skovkanten, med pet os i det finske med oversætelgben bærende, men med en Poma som rullede sig, kørte hovetelser, forklaringer og hyggeligt
det hen ad grusvejen og til min store forskrækkelse fuldstændig
selskab.
hævet i hele hovedet, på begge forben og inderlår.
Stakkels Poma og Nicolai havde været i nærkontakt med det finHvis der er nogen som skulle
ske airforce MYGGENE, som var enormt aggressive og sultne efter have lyst at vide mere om disse
nyudklækning en uge forinden.
fantastiske spor, så er alle meget
Nicolai’s hænder var hævede og han havde enorme myggestik
velkomne til at kontakte os på
rundt langs kasketkanten.
www.akali.dk eller pokaDe havde været uheldige at trække det spor som lå i sump, dybt i li@akali.dk
skoven og dyb skygge, som myggene elsker.
2 gange havde Poma pebet og kastet sig rundt i sporlinen på sporet pga. sorte plamager af myg på krop og ansigt.
Go’ Sporlyst
Derved blev han trukket 2 x præmiegrad pga. tidsgrænsen på 3
Poma, Kali, Nicolai & Lene
min for at forlade sporet.
Til trods for dette optog Poma selv sporet og kom flot igennem
hele sporet til elgbenet, som han glad tog i munden.
Nicolai og jeg blev enige om, at hvis Poma fik en præmiering, så
var det en tapperhedsmedalje han fortjente for den flotte sporindsats trods de dumme, sultne finske myg.
Dygtige Poma.
Heldigvis havde vi taget
antihistamin med til brug
ved evt. hugormebid, som
vi var blevet advaret
Medlemmernes hjemmesider.
imod. (Så en enkelt hugorm).
Klubbens hjemmeside linker til rigPoma fik lagt våde, kolde
omslag, antihistamin og
ro i bilen. Efter ca. 30
min. var hævelserne faldet og kløen aftaget.
Efter nedtagning af diverse markeringer på begge
spor gik turen tilbage til
Jagthytten, hvor de andre ventede og var begyndt at blive urolige
for os, da det jo trak ud pga. Poma’s møde med myggene.
Dejlig mad blev igen serveret og alle fik oplæst deres kritik og
resultat på finsk.

tig mange gode og dejlige private
hjemmesider – MEN der er ikke
noget værre end at komme ind på
en UAKTUEL hjemmeside. Derfor
vil WEB- og PR-udvalget gennemgå
siderne. Hvis ikke der, inden for
det sidste år, er sket opdatering af
siden, bliver medlemmet tilskrevet
om at linket slettes.

Da det kom til Poma og Kali’s kritiker kom der en efterfølgende
oversættelse på engelsk og fine ord fra dommeren til Nicolai og
PoKali.
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Planlagte Forårshvalpe
februar 2012
Hvalpene vil være klar til deres nye kærlige og aktive hjem i april 2012.
Alle hvalpene vil blive socialiseret som
familiehunde med alt hvad dette indebærer.
Opdræt og levering i flg. Etik og sundhed
under DKK og Rhodesian Ridgeback Klubbens regler.
Både mor Ziggi og far Poma til disse hvalpe kan besøges og hilses på
Kontakt:
Ziggi: Karsten Gravesen tlf. 20730651
www. eashiki-rhodesian-ridgeback.dk
Poma: Lene Tornkjær 60631663
www.akali.dk
For mere information og et uforpligtende
besøg hos kommende forældre

Generalforsamling 2012
INDKALDELSE
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved datoen for klubbens
generalforsamling.
LØRDAG den 28. APRIL 2012 kl. 15,00
Sørby Hallen, Kirkerupvej 16, Slagelse
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt
kandidaturer til bestyrelsen skal skriftligt være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 15/2 2012.
Eventuelle forslag og præsentationer fra kandidaterne udsendes i Blad 1.
Afgående bestyrelsesmedlemmer, der alle er villige til genvalg:
Helle Lauridsen og Stinne Elgaard.
Afgående suppleanter er: Søren Holmgaard og Poul H. Jensen.
Læs mere i næste nummer af Ridgebacken
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KLIKKER-CORNER
Tekst & foto Jette Fuglsang
HVORNÅR ER DET OPTIMALT AT SÆT-TE SIGNAL/KOMMANDO PÅ
EN ØVEL-SE?
Nu har vi set lidt på, hvad der sker i hunden når vi klikker, og at
klikkeren er 40% bedre som markør af korrekt adfærd i nyindlæring af øvelser – så er det vist ved at være tid, til at se lidt på, hvordan man får den mest pålidelige øvelse fremadrettet
(at hunden udfører øvelsen
korrekt og på præcis samme måde, hver gang den får
sit signal).
I denne artikel tager jeg
udgangspunkt i pladsøvelsen (det kunne have været
en hvilken som helst øvelse).
Jeg kommer ikke ind på
indlæring af øvelsen i den forstand, men på hvorfor det er en god
idé, at vente med at sætte det endelige signal på, til hunden udfører øvelsen korrekt
eller i hvert fald i
mindst 8 ud af 10
gange.
- Allerførst er det
vigtigt man bestemmer sig for HVORDAN den endelige
øvelse skal se ud!
Her er der selvfølgelig forskel på
vigtighed af præcision, om man tænker i konkurrence
eller man ‖bare‖
træner hverdagslydighed – eller er
der?? For hunden
er det næsten lige så nemt at lære at sidde lige, som det er at
sidde skævt eller tilfældigt på plads – men for konkurrencefolket
er en korrekt plads et must, hvis man vil have topkarakter!

vovse har ingen anelse om det endelige resultat.
Starter vi allerede her med at sætte vores signal
(”PLADS”) på øvelsen, vil hunden være blevet
belønnet for rigtig mange ‖forkerte‖ og upræcist
udførte pladsøvelser – prøv bare at tænke på de
første 2 måneder, hvor hunden skal lære sin
pladsøvelse, her vil ikke ret mange af forsøgene,
ligne slutmålet for PLADSøvelsen, men hunden
har hørt kommandoen ‖PLADS‖ et utal af gange,
udført øvelsen på omtrent lige så mange forskellige måder, og er endda blevet forstærket godt
og grundigt for det.
I hundens verden kan ‖PLADS‖ altså se ud på
rigtig mange måder – skævt, for langt foran, bagud, rejse sig eller
måske været opmærksom på noget helt andet end os, o.s.v........ nu skal vi så til at lære hunden, at der kun er én løsning på signalet ‖PLADS‖, det går måske egentlig meget godt, vi forstærker nu
kun når hunden sidder rigtigt – MEN hunden vil altid have med i
bagagen, at den er blevet forstærket rigtig mange gange for en
forkert ‖PLADS‖ tidligere, og det vil desværre dukke op med forskellige intervaller i fremtidens ‖PLADS‖-træning og skal så løbende trænes væk igen (specielt hvalpe og unghunde husker den
første lærdom rigtig godt).
Man vil også se en tendens til, at hunden falder tilbage til dårlige
vaner i nye omgivelser f.eks. konkurrencer, når hundeføreren måske pga. nerver opfører sig lidt anderledes end sædvanligt.
Optimal indlæring af en øvelse foregår ved frivillig adfærd fra hundens side uden signaler fra os, udover evt. lidt hjælp i starten –
targetstick, musemåtte eller vaskebalje som trænes hurtigst muligt væk igen – Men har man selv et stort behov for at sætte signal
på under indlæring af en øvelse, kan man med fordel sætte en
helt anden kommando på, end den man vil bruge til den færdige
øvelse (kun fantasien sætter grænser). Når hunden kan udføre
øvelsen korrekt udskifter man sit tidligere brugte signal til
‖PLADS‖. På den måde undgår man at få ødelagt sit pladssignal –
hunden har nu kun hørt signalet ‖PLADS‖ i forbindelse med korrekt udført øvelse! JUHUU

Indlæringssignalet skiftes nu ud, ved over en periode at give det
signal man har brugt under indlæring – idet hunden sætter sig
rigtigt ved siden, siger man ‖PLADS‖ og giver belønning, når hundens rumpe rører jorden. Gradvist udfases det oprindelige signal
Når en øvelse er under indlæring, forstærker (belønner) vi jo alt på og med det, alle de
vejen mod og som ligner den endelige øvelse, vi er i gang med at
skæve og ukorrekte
lære hunden. Vi ved hvordan den endelige øvelse skal se ud, men pladser (O;
Her er det måske
værd at nævne, at
man altid kun skal
give sit signal EN
gang (hunden kan jo
sin pladsøvelse på
nuværende tidspunkt) – hvis hunden
ikke udfører den
kendte adfærd inden
for rimelig tid, så afFortsættes side 8
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brydes øvelsen uden at forstærke hunden – man venter lidt, går
så evt. et par skridt, før hunden får en ny ‖PLADS‖-kommando og
chance for at få/tjene sin belønning. Fald ikke, som jeg i fælden,
at lade hunden rette ind, det giver alt for meget uro i øvelsen og er
egentlig bare en fejlindlæring af øvelsen – hvem siger, at hunden
ikke tror det skal se sådan ud!?.
Har man allerede fået ødelagt sin ‖PLADS‖kommando, kan man jo
passende prøve at udskifte signalet med et andet, problemet her
er, hvis man kun må bruge netop dette signal i konkurrence –
kunne man skifte til ‖ADS‖?? Hunden vil sikkert kunne høre forskel men hvad med dommeren?? Vil han i værste fald tage det
fortrydeligt op??
Høj pote og god fornøjelse
med træningen!
Jette
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Unghundementaltest på Sjælland
Tekst Mette Rio—foto B. Fiscker
Det var en lidt fugtig formiddag i september, jeg havde meldt min
22 mdr. gamle RR-tæve til unghundementaltest.
Jeg ankom til stedet, hvor Nada Nikolic havde arrangeret testen,
og fik at vide, at hunden skulle blive i bilen indtil det var hendes
tur. Og gik så rundt med gruppen af hundeejere, der deltog i testen, og iagttog de andre hunde gennem de forskellige momenter. Et par af hundene kendte jeg rigtigt godt og andre slet ikke.
Det var udelukkende RR der deltog denne dag.
Uhm består af 8 forskellige momenter, som man kan læse mere
om på www.dansk-kennel-klub.dk , hvor man kan downloade en
pdf folder om mentaltesten.
Momenterne koncentrerer sig om reaktioner på
Kontakt, leg, jagt, aktivitetsniveau, overraskelse – bevægelse,
overraskelse – lyd, revir, skarp lyd
Det tager ca. 50 min. pr. hund, så der går hurtigt en hel dag, når
der er 6-8 unghunde, der skal testes, det var derfor vidunderligt,
at Nada Nikolic havde sørget for den lækker buffet i et havehus,
hvor vi kunne tanke op ind imellem.

Det var meget, meget spændende at iagttage de andres hundes
reaktioner på de forskellige overraskelser, jeg var først sat til at
møde ved middagstid, så jeg fulgte kun lidt over halvdelen, men
jeg vil anbefale andre at være der hele dagen.
Der var en testleder og to medhjælpere, og disse tre skiftes til at
guide hund og ejer rundt til momenterne på grunden. Det gjorde
de fint, med lidt forskellig autoritet og udstråling, som jeg mente
at kunne se, havde en lille indflydelse på hundene. Men så var
der jo også vejrets skiften og andre variable faktorer. Og man
skal jo holde sig for øje, at det ikke er en konkurrence! Man kan
ikke vinde, bestå eller tabe, hunden kan gennemføre eller ikke
gennemføre.
Jeg deltager i vældigt mange ting med min hund og kender hende rigtigt godt i mange forskellige situationer og mente, at jeg ville

kunne forudsige hendes reaktion ret præcist på alle momenterne;
jeg blev meget overrasket et par gange – meget! Og det var jo
derfor, at det var så spændende, selvom man ikke skal avle på sin
hund er det utroligt lærerigt at deltage i uhm.

Efter at vi havde gået gennem alle momenterne, gennemgik hjælperen iagttagelserne, som bliver noteret på et skema.
Jeg er så heldig at opdrætteren af min hund – Zindika, også fik
kuldet, hvor min Zuka er fra, hvalpementalt testet og det er altså
sjovt at sidde og sammenligne skemaerne, selvom det selvsagt
ikke er de samme prøver kan man godt sammenligne, se udviklinger og se tendenser helt tilbage fra hvalpestadiet.
Det eneste jeg synes der mangler er en gennemgang af ens egens
hund profil i forhold til racens profil, altså med ord som f.eks.
denne hund har mere jagtlyst og er mindre vogtende end racens
ønske profil, og derfor : et eller andet ?
Men det var en meget spændende dag og jeg vil anbefale alle at
få testet sin unghund, for racens – og ikke mindst for ens egen
skyld.
Mette Rio – Zindika My African Zuka

Velkommen til nye medlemmer:
Jens Albrechtsen, Hobro
Susanne Grandal, Glostrup
Anna Holm Grønlund, Nyborg
Birgitte Hoberg, Galten
Pia Vestergaard Høholt, Randers NØ
Natalie Jabalé, Holstebro
Bent Moeskjær, Lemvig
Gina Nielsen, Silkeborg
Fie Nielsen, Stensved
Lasse Thomsen, Grindsted
Anette Roed, Tarm
Niels O. Poulsen, DK
Birgit og Januus Erlemann,
Estonia
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Ekstraordinær formandsmøde i DKK
regler (skal).
Bestyrelsens oplæg til det ekstraordinære formandsmøde går på
at nærme DKKs regler til de svenske bestemmelser.
I begyndelsen af oktober var alle DKKs 74 tilsluttede racespecialklubber inviteret til ekstraordinært Formandsmøde for at drøfte,
hvordan man bedst kan løse de problemer, som det faldende
stambogsføringstal giver.
Herefter har der været afholdt en række medlemsmøder med i alt
over 800 deltagere, hvor bestyrelsens oplæg er blevet livligt debatteret.
Hvilke problemer forsøger man at løse?
Det er et problem, hvis avlskravene af opdrætteren opleves som
for overvældende. Hvis det sker, er der betydelig risiko for, at hvalpene alligevel bliver lavet bare uden stambog. Det betyder risiko
for en stadig indsnævring af populationen og deraf følgende forøget risiko for indavl, fordi en stor del af hundene forsvinder ud af
den organiserede avl.
Da en indsnævring af populationerne i de enkelte racer udgør den
største trussel i forhold til opretholdelse af sundhed, er det nødFra Rhodesian Ridgeback Klubben deltog Erik Kristensen og Helle vendigt, at tage det faldende antal stambogsførte hvalpe alvorligt.
Lauridsen
Det er også et problem, at betydelige sundhedsproblemer, derved
Som opfølgning på mødet samt medlemsmøde har DKK udsendt
kan trives "skjult" i den papirløse del af populationen, fordi man nedenstående:
når en papirløs hund måtte blive syg - ikke kan "trevle garnnøglet
op" og se, hvilke forfædre, der har afstedkommet miseren.
Til DKK's klubber og kredse
Med en DKK stambog og med oplysningerne på
I kølvandet på det ekstraordinære formøde og de efterfølgende
www.hundeweb.dk er alle ane-oplysninger tilgængelige. Det er de
medlemsmøder pågår der p.t. en livlig debat blandt DKK's medikke for nogen andre hunde i kongeriget.
lemmer.
Tænk hvis dyrlægerne registrerede, om - og i givet fald hvor hundene, som kommer i deres konsultation, var stambogsført, når
I den forbindelse har DKK udarbejdet en kort redegørelse for,
de oprettede dem i deres edb-system (hvoraf i hvert fald et af de
hvad sagen drejer sig om. Den kan læses på DKK's hjemmeside
tre mest anvendte systemer allerede har denne facilitet til rådig(på forsiden lige under det øverste billede til venstre), på
hed). Så kunne man kunne følge, hvad danske hunde egentlig
www.hunden.dk samt på DKK's Facebookside.
fejler!
Teksten ses nedenfor, og I er i klubber og kredse velkomne til
at bringe den på jeres hjemmesider. Alternativt kan I linke til
den på DKK's hjemmeside.

Nogle er bekymrede

På medlemsmøderne gav
nogle af del---------------tagerne udtryk for deres
Hvordan får vi flest muligt sunde hund?
Antallet af DKK-stambogsførte hunde er faldet markant i de sene- bekymring
ste år og i medlemsmagasinet HUNDEN efterlyste DKKs formand, for, hvad
ændringerne
Jørgen Hindse, i maj måned de 34.000 medlemmers (heraf små
3.000 opdrættere og over 30.000 almindelige hundeejere) analy- kan føre med
sig. De to
ser af årsagerne og forslag til løsninger.
gennemgående spørgsmål
Bestyrelsen samlede de mange modtagne bidrag og afholdt i augengives her.
gust måned et ekstraordinært heldagsmøde sammen med DKKs
sundhedsudvalg, der bl.a. tæller to praktiserende dyrlæger og
Bekymring:
professor i genetik på life.ku, Merete Fredholm.
Ønsker DKK
at der bliver
Sundhed er en mærkesag for Dansk Kennel Klub, og DKK og
Svensk Kennel Klub var i slutningen af 90erne de første til at tage avlet på
"grimme" eller "ikke racetypiske" hunde? - det kan blive resultatet
spørgsmålet om racehundenes sundhed alvorligt. Lige siden har
hvis præmieringskravet bortfalder
de to kennelklubber arbejdet seriøst med opgaven, men vi har
gjort det på lidt forskellig vis - svenskerne primært gennem anbeSvar: Nej, men DKK ønsker at mennesker, der ikke har lyst til at
falinger (bør) og forholdsvis få regler (skal); danskerne gennem
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deltage på en hundeudstilling, ikke per automatik er afskåret fra
at bruge deres hund i avl. Det gælder også mennesker der ikke
ønsker at holde en pelsrace i udstillingsform, men har valgt at
klippe den ned. Det tager op til et år for en hund med nedklippet
pels at blive udstillingsklar og det får mange ejere af f.eks. shih
tzu til at lave kuld uden stambog i stedet. Disse hunde vil nu kunne bruges i avl - og som et alternativ til at gå på udstilling, får de
mulighed for at blive vurderet på et avlsgodkendelsesarrangement.

DKK er en forening og ikke en forretning, hvor nogen skal
tjene penge på andre. Der er således ikke nogen i DKK, som
har økonomisk interesse i at "slække på" kravene, alene af den
grund, at alle bestyrelses- og udvalgsposter i DKK er ulønnede og
udføres som frivilligt arbejde.
Beslutninger i sagen skal træffes af DKKs højeste myndighed, Repræsentantskabet, hvor de 74 specialklubber udgør
det store flertal. Derfor kan der heller ikke blive tale om, at DKK
"trækker noget ned over hovedet" på nogen.

Bekymring: Ønsker DKK at avle på syge hunde? - det kan blive
konsekvensen hvis avlsrestriktionerne ændres til anbefalinger.

Herudover skal der foretages en gennemgang af de gældende
sundhedskrav i samarbejde med den enkelte specialklub for at
vurdere, hvilke af de nuværende krav, der med fordel kan ændres
til anbefalinger og hvilke der skal fastholdes som krav. Dette vil - i
givet fald - skulle ske i løbet af 2012.

Svar: Nej. DKK ønsker at alle de aktive opdrættere fortsat undersøger for de sygdomme, der bliver aftalt mellem DKK og specialklubberne. Men den familie, der har købt en god hvalp med DKK
stambog, og som 2-3 år senere får lyst til at avle et enkelt kuld,
bliver ofte helt overvældet af alle de krav, der skal opfyldes for at
få hunden avlsgodkendt. Det ved vi, fordi de henvender sig til DKK
og spørger om det virkelig kan være rigtigt at det skal være så
vanskeligt at trække et enkelt kuld på deres hund.
Det er rigtig skidt, hvis de vælger at lave kuldet alligevel - men
uden stambog. For dermed forsvinder afkommet ud af gen-poolen
og kan ikke mere benyttes som avlspartnere for DKK hunde. Nogle af vores racer er i forvejen små - og det kan blive rigtig alvorligt,
hvis tendensen med at flere og flere avles uden stambog fortsætter. Så kan selve det, at racerne bliver for små, være en trussel
mod sundheden - anset hvor mange sundhedsundersøgelser vi
laver.
Den videre proces

Det skal understreges, at beslutningsprocessen ikke er afsluttet.
Skal et bortfald af udstillingskravet (som man i øvrigt ikke har i
Sverige) evt. erstattes af en avlsvurdering? Skal diverse sundhedskrav måske erstattes af et krav om en sundhedsattest, eller, eller ....?
Det skal drøftes frem til og på et ekstraordinære Repræsentantskabsmøde, som planlægges afholdt i begyndelsen af 2012.
Målet er, at vi sammen skal forsøge at finde den vej, som fremadrettet fører til de fleste gode hundeliv!
Med venlig hilsen
DANSK KENNEL KLUB
Jens Glavind
Direktør

Når vi lige nu i DKK drøfter at nærme os den svenske model, så er
det alene af hensyn til muligheden for at opretholde så sunde race
-populationer som muligt og for ikke at lade nogle regler, som var
tænkt positivt, komme til at få en utilsigtet, negativ effekt.

Buksie 1999—2011
I 1999 blev vores liv radikalt ændret.
Buksie ‖kom så og sejrede‖ og indtog vores hjem og vore hjerter.
Han blev kendt i udstillingsverdenen, som den mest vindende
Ridgeback i Europa gennem tiderne, med et hav af titler.
Han var Årets Hund i Danmark 6 år i træk, blev BIR 83 gange
og BIM 30 gange og toppede karrieren i 2010 med titlen Verdens Veteran Vinder.
Buksie blev far til 14 kuld hvalpe i 6 lande.
Hans afkom kendetegnes ved racetypiskhed i såvel eksteriør
som egenskaber.
Buksie var kendt af mange for sit noget direkte og insisterende
blik, hvis han ville i kontakt med mennesker, og for at læne sig
op ad en, så man næsten væltede, når han ville nusses.
Buksie var ikke stor, men han var en af de største.
Buksie, du vil leve evigt i vore hjerter.
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Kan en RR blive Schweisshund?
Tekst og foto Jørgen Olsen
er gode til at gå spor, men vil de slå ihjel, når det kommer til det?
Endnu en gang møder jeg en, som er mere end villig til at fortælle
om sine erfaringer og 2 år efter mødet med Bashira, er beslutningen taget, jeg må ha en RR.
Der bliver, via Elisabeth, skabt en kontakt til Marie i Sverige, og
som hun siger, ‖jeg vil elske at se en af mine hvalpe i det Danske
Schweisshunde Register‖.
I starten af november 2010 drager vi en lille flok, Elisabeth, Stinne
og jeg, til Sverige for at vælge den helt rigtige Schweisshund.
19. november bliver Otto dansk statsborger, og inden der er gået
en uge, har han været ude og snuse til krondyr, dådyr og rådyr (det
er vigtigt at hunden bliv præsenteret, for de dufte den skal arbejde
med, så hurtigt som muligt). Jeg tror , jeg har valgt den rigtige
hund; 9 uger gammel slæber Otto et rådyr, som vejer tre gange så
meget som ham selv, 3 meter på en P-plads, og han var tændt.

Først vil jeg starte med at fortælle hvem jeg er og hvorfor jeg skriver denne artikel.
Mit navn er Jørgen Olsen, jeg bor naturskønt i Silkeborg kun 1 km
fra min store legeplads (Silkeborg skovene).
Til daglig arbejder jeg ved Falck ,hvor jeg kører Lægeambulance.
Jeg sidder i Schweisshundeforeningen i Danmarks bestyrelse, som
sekretær og er formidler i foreningen, det vil sige, at jeg arrangerer
kurser og tager ud og holder foredrag om Schweiss-arbejdet.
Min store interesse er jagt, og i særdeleshed eftersøgning af anskudte eller påkørte dyr.
Kravet for at blive optaget i Schweiss-hunde-Registeret er, at man
har en noget i RYGSÆKKEN (og det er ikke noget man kan købe i
Brugsen).
Man skal have en god portion jagterfaring, man skal være tillidsvækkende og ikke mindst, man skal have en hund eller flere, med
en næse, som kan lidt mere end de fleste.
Jeg har været i Schweiss-hunde-Registeret i 7 år, hundene som
indtil nu har klaret opgaven, er mine 2 skønne labradorer, King og
Riko.
Og hvorfor er det så, at hund nr. 3 ikke blev en lab?
Det ville selvfølgelig være lettest, at gøre det man altid har gjort (og
nogen gange ville jeg, og i hvert tilfælde min kone;-)) ønske, at Otto
var en lab.
Men hvorfor er Otto så ikke en lab?
Det skyldes at for 3 år siden blev et kuld hvalpe født i Galten og en
hvalp (Bashira) flyttede til Silkeborg.
Bashira var ikke ret gammel, da jeg blev kontaktet af Mads, som
gerne ville lære noget om Schweiss. Jeg må erkende, at jeg lige var
inde på computeren for at se, hvordan sådan en hund så ud.
Bashira kom på besøg, vi lavede et lille spor, hun gik det og de fik
opgaver med hjem.
Efter 4 uger prøvede vi igen, sagt på Jysk - det var ikke så ringe
endda, så nye opgaver med hjem.
Dette gentog sig hen over sommeren, og jeg må indrømme, at jeg
undrede mig over, at denne store LØBE-maskine, kunne være så
rolig og koncentreret, når den gik spor.
Nu er det sådan, at jeg ikke farer ud og køber en hund, bare fordi
jeg har set en, der er god til at gå spor.
Det næste der skete var, at jeg fik kontakt til Lykke og jeg fik lov til
at træne med Chui (jeg måtte se om der var andre RR, der var til at
arbejde med)
Chui er en skøn tæve og meget samarbejdsvillig. Efter vi havde
lært hinanden at kende, begyndte resultaterne også at komme i
hus.
Den næste jeg fik kontakt med i min søgen om, hvorvidt en RR
kunne bruges på praktiske eftersøgninger, var Elisabeth Svendsen
fra Rold, mig bekendt den eneste med en RR i DK, som bliver brugt
på praktisk eftersøgning. Min undersøgen skyldes, at mange hunde
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Otto træner spor næsten hver dag, og han er meget glad for at
træne, den lille hund, med så meget krudt i røven, bliver helt rolig
og koncentreret, når han får sin sele og lange line på.
Hjemme trives han godt sammen med de 2 labrador, det vil sige
den gamle gider ham ikke, så der får han fortalt, hvordan spillereglerne er. Men Riko er en fantastisk og tålmodig læremester, og
som tiden er gået, får jeg helt ondt af Riko, 40 kg rå muskler som
han ikke helt har styr over, ja så kan han jo komme til at gøre ting ,
der ikke var planlagt.
Da sneen endelig forsvandt og vi for alvor kunne gøre, hvad jeg
synes er vigtigt, havde vi en rigtig god periode, hvor det hele bare
gik godt, men som bekendt har alting en ende, og en RR kommer
også i puberteten, det skete også for Otto.
Vi havde dog meldt os til Schweiss-prøve i Rold, 3 timer /400 meter. Vi fik en 2. præmie, nok om det.

Dagene blev længere, det samme gjorde sporene, lige pludselig gik
vi overnatnings spor på 600-800. meter og lysten er tilbage.
Der er ingen tvivl om at han elsker at blive udfordret, og det bliver
han, nu ligger der skind stumper og ben splinter i sporet (for at
gøre det så realistisk som muligt) sporet er nu ofte 1000-1500.
meter, der er flere knæk, wiedergange, stjerner og rund kørsler.
Al min træning foregår med fært sko (‖sko‖ med klove), som jeg
mener er det eneste rigtige, da det er dyr min hund skal finde.
Mange af disse dyr er ikke nødvendigvis utætte, altså ingen
schweiss, der for er det vigtigt at hunden kan følge et spor, også
uden schweiss. Jeg laver ofte spor til ham, hvor jeg kun bruger
meget lidt schweiss, nogle gange bare til markeringer.
I al min iver over at det hele kørte så godt igen, havde jeg glemt alt
om den 3.timers 400.meter prøve, som jeg ikke havde bestået. En
lille søgning på nettet, en opringning for at høre om Otto kunne gå
for at være en Toller (farven er næsten den samme) vi kom med,
gik spor 5, og han var nok aldrig mere end 1 meter ved siden af
sporet.

Her er det så man opdager, hvor meget hunden har lært, og
hvad der lige sker, når vi skal gå et spor der kun er 3. timer (det er
sjovt).
Lige nu kører jagt sæsonen på fuld knald og Otto er fast inventar i
bilen da han er meget bange for at gå glip af noget.
Ud over Schweiss træning, bliver motionen holdt ved lige ved lange
gåture, og det sidste nye er atvi er begyndt at cykle, det er en udfordring, jeg ved ikke om det er fordi han var Svensker som lille,
men det er som om han ikke forstår hvad jeg siger/tænker.
Hvis det går som forventet, så har vi nogle prøver der skal bestås i
2012, og går det godt vender jeg tilbage.
Husk der ligger rigtig mange gode oplevelser 10 meter bag jeres
hund, grib dem, og hunden vil elske det.
Jørgen Olsen.

Når du køber guffer, olie, foder m.v.—
køb hos Tholo
Tholo er Ridgeback klubbens hovedsponsor
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HVALPELISTE
Parrede Tæver:
Opdrætter:

Forældre:

Forventet
fødsel:

Forventet
levering:

Kuzonga's
Jo-Ann Nielsen
Hvidøre 29
6580 Vamdrup
Tlf.: 40 94 29 10
www.rhodesian-ridgeback.dk
joann@rhodesian-ridgeback.dk

F: FICH SECH NOCH INTCH NORDCH BALCH LTCH
LVCH Tarujen Mabaru
HD: A, AA: 0

Uge 2

Uge 10

Karsten Gravesen
Karsten Gravesen
Huslodsvej 76, 7000 Fredericia
Tlf.: 24 63 60 39
www.eashiki-rhodesian-ridgeback.dk

F: SEVCH NOVCH DKCH DKRLCH RALLY-B UHP LP1
FP RALLY-V LP2 Ökensandens Poma Von Yesekani
HD: A, AA: 0

Uge 5

Uge 13

M: DEVDHCH UHP RALLY-B Kuzonga's Cirkeline
HD: B, AA: 0

M: Kuzonga's E'ashiki
HD: A, AA: 0

Planlagte parringer:
Mbwa Mzuri
Sanne & Jens Bækgaard
Langkærvej 20, 7330 Brande
9718 2930
www.mbwamzuri.dk
sjbaekgaard@privat.dk

F: DKCH DEVDHCH KLBCH DECLBCH DEJUCH
M'gongo Tasu A'mwisho
HD: A, AA: 0
M: Gracia Darma
HD: A, AA: 0

Marts

Dorte Alsing Øtoft
Dorte Alsing Øtoft
Skrænten 69, 4671 Strøby
Tlf.: 28 89 27 20
www.thukela.dk
oetoft@dbmail.dk

F: SEVCH DKLPCH LP1 RALLY-B UHP FP LP2 LP3
Kuzonga's D'uncas Of Embo
HD: A, AA: 0
M: Soweto Bonolo Zola
HD: A, AA: 0

Februar

Bikita's Legacy
Susanne Bech-Hansen
Strøbylille 3, 4671 Strøby
Tlf.: 21 22 43 47
www.bikitas.dk
bikitas@bikitas.dk

F: WW11 LUCH DEVDHCH ATCH CHCH DECH FRCH NLCH HRCH ZTP
Farmers Guardian African Akono
HD: A, AA: 0

December

M: DKCH LP1 RALLY-B RALLY-Ø Linnemann Bikita
HD: A, AA: 0

OMPLACERING:
Kastreret hanhund på 7 år søger ny familie Valter og familie bor lidt uden for Silkeborg med 2 voksne, 2 små børn samt en del husdyr.
Han er vant til at være på gå- og cykleture som han holder meget af, dog ikke i regnvejr. Han er meget madglad og holder sig ikke for
fin til at hapse lidt fra bordet hvis man er uopmærksom et øjeblik.. Ejer mener at valter vil trives i en ganske almindelig familie der
ønsker sig en dejlig afbalanceret RR som er over sin første ungdom. Tidshorisont for omplaceringen er meget snart! Kontakt omplaceringskoordinator: Margit Sand Nielsen Gedhusvej 18, Ilskov DK7451 Sunds tlf. 97 145428
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Klubben lykønsker
Referat fra bestyrelsesmøde
den 10/11 2011
Bestyrelsesmøde hos Elisabeth Svendsen

1.

godkendelse af referat fra sidste møde -iab

2.

indkommen post

1.
NY DANSK CHAMPION
Akizuri Ika Abudiwa
Ejere: Stinne Elgaard & Mads Jensen

NY DANSK CHAMPION
Akizuri Ika Asani
Ejere: Stinne Elgaard & Mads Jensen

Henvendelse fra Thai ridgebackklubben vedr. samarbejde om checkning af DS i hvalpekuld, dette er blevet vedtaget og Thai klubben har fået besked
2. DKK har inviteret til ekstraordinært formands møde, Erik og Helle deltog, mere herom
nedenfor
3. Henvendelse fra flere medlemmer som har tilbudt at deltage i udvalg, henvendelser
modtaget med tak J
4. Vi har fået henvendelse fra et medlem om brug af medlemmets billeder i bladet. Begge parter er enige om at sagen er afsluttet
5. Brev modtaget fra Anne-Mette(uden efternavn) vedr ny hjemmeside om hunderacer,
hvor hun gerne vil have nyt og ‖unikt‖ materiale om racen. Da vi har så meget som muligt
på vores egen hjemmeside henviser vi hertil.
6. Henvendelse fra medlem vedr. indlæg i bladet der var blevet beskåret uden medlems
vidende, dette er beklaget fra bestyrelsens side
7. Invitation fra Agria om et åbent kursus i januar - Argria Breeds Profile Summary. Materialet fra taleren Brenda Bonnet kommer også på vores opdrætterseminar hvor der vil
være fokus på Ridgebacken.
8. Der er dannet et nyt Sjællandsk RR dags udvalg - bestående af Catja Hamæl, Niels
Holm og Mette Rio, som vil tage sig af hele showet - SUPER - (men der er garanteret brug
for flere hænder
9. Kim Vigsø Nielsen er godkendt som dommer for
RR
Stinne har lavet en super udstillings guide (med
‖hjælp‖ fra Basset klubben mfl.)

3.

sendt post

Erik har orienteret klagere om afgørelsen fra DKK
på klagesag

4.
økonomi
1. Generelt underskud på udstillingerne, men de

Rally begyndermester samt rally øvetmester
Linnemann Bikita
Ejer: Susanne Bach-Hansen

sidste udstillinger i år ser bedre ud, og der bliver
fulgt tæt op på de enkelte udstillinger. En af grundene til underskuddet på årets første udstillinger har
været udenlandske dommere der bl.a. pga. transport er uforholdsmæssig dyre og ikke nok tilmeldinger til udstillingerne. (Generelt) Fremadrettet har vi
gjort vores bedste for at vælge billigere løsninger til
vores kommende udstillinger. Men fremover kan det ved for få tilmeldte blive nødvendigt
at skifte dommer til en endnu billigere - også efter tilmeldingsfristen er udløbet for at sikre
økonomien.
2. Medlemmers udgifter i forbindelse med afholdelse af prøver og udstillinger: klubben
betaler for de ekstra udgifter som medlemmet måtte afholde udover de udgifter de normalt ville have haft.
3. Ansøgning fra medlem om dækning af udgifter til katalogkøb. Ikke imødekommet idet
klubben får resultater fra udstillingerne elektronisk – dog med lidt forsinkelse – men set i
lyset af økonomien i udstillingerne må vi leve med denne forsinkelse.

5.
Rally øvetmester
DEVDHCH UHP Rally-B Rally Ø Kuzongas
Foenix
Ejer: Karina Green
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opdrætter seminar

Pga af dobbelt bookning af lokaler er datoen flyttet til 4 marts. Frist for tilmelding
1. februar.

6.

Blad 4

Der er ved at være styr på blad 4 - der er godt med materiale, så deadline vil blive håndhævet også til dette nummer

DKK STORERING
7.

GF 2012

28/4-2012 i Sørby hallen i Slagelse , dommer Kerstin Nilsson, DK og dirigent Ole Søager
er på plads

8.
rapport fra udvalg –
a) udstillings udvalg,

1.

styr på udstillinger for 2012, vi har brug for nye tæpper, men har ikke økonomien til
at købe dem, så vi forsøger at skaffe sponsorer.
Drøftelse af at erindringsgaverne sløjfes til de ordinære udstillinger, men så bliver lidt
bedre til Ridgeback-dagen og jule udstillingen – bestyrelsen meget positive over for dette.

b) avls og sundheds udvalget,

1.

Der har været 2 DKK seminarer vedr ‖flest muligt sunde hunde‖ samt et ekstraordinært formandsmøde om samme emne. Se andet steds i bladet og der følges op på emnet
til opdrætterseminariet.
UHM i Jylland i foråret 2012 vi forsøger med samme holdbeskriverer som sidst.

DKK Kreds 11 National Udstilling i Varde
20.08.2011
BIS-Avlsklasse
MultiCH Tusani Cool Bakari

c) aktivitets udvalget,
forslag til nyt kommissorie fra aktivitetsudvalgsmedlem, bestyrelsen synes umiddelbart
det er et rigtigt godt oplæg, men laver nogle tilretninger så det er tilpasset klubbens andre kommissorier og vender så tilbage

d) web og PR
Helle er ny webmaster, men udenfor web og pr udvalget, formanden for web og pr udvalget skriver ud til ejerne af de hjemmesider der ikke er blevet opdateret over en længere
periode.

9.

næst møde

17 februar kl 17 hos Lykke

10. evt.

DKK Bjerringbro 18.09.2011
Bedst in Show - Avlsklasse
MultiCH Tusani Cool Bakari

World Congress 2016 for Rhodesian Ridgebacks – Erik foreslår det nye Comwell på
Amager - dead line for et ―skelet‖ til arrangementet er 011211 - Helle følger op med projektgruppen.
Ny side på webben med udstillinger i udlandet, Stinne sender liste over udstillinger og
Helle finder Fødevarestyrelsens side om hvilke vaccinationer osv. der kræves til de forskellige lande

Klubben lykønsker
Ny titel: Københavner Vinder 2011
DKCH Hazinas 4th Tafika
Opdrætter: Lena Carlsson
Ejer: Anne Julie Lorentzen

DKK Bjerringbro 18.09.2011
BIS 2 Veteran
Hazinas 2nd Izibu

Ny Finsk Vildtspors Champion + Ny Nordisk Vildtspor Champion
DKCH NuCH KLBCH SeVCH NoVCH Fin JVA
NordSPCH DKRLCH LP1 LP2 LP3 DKLPCH UHP FP
BPB Rally B Rally V Rally E
Ahali Fanis Akali
Ejer: Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær

Ny Rally Lydigheds Champion
DKCH SeVCH NoVCH DKRLCH
LP1 LP2 UHP FP Rally B Rally V Rally E
Ökensandens Poma von Yesekani
Ejer: Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær

DKK International Bjerringbro 18.09.11
BIS 2 Opdræt
Kennel Hazinas
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DKK STORERING
Få et OK benzinkort til billig benzin og
diesel og støt Rhodesian Ridgeback klubben

DKK National Varde
BIG 2 + BIS 4 Veteran
Hazinas 2nd Izibu

OK støtter klubben med 6 øre pr. liter
benzin ell. diesel, hver gang du tanker
med et OK-Benzinkort, som er tilknyttet en
sponsoraftalen.
Sådan tanker du penge til klubben:
Hvis du vil hjælpe med at støtte, skal du
bruge vores OK-sponsornummer:
559695
Få en brochure hos Rhodesian Ridgeback
Klubben ell. kontakt klubbens kasserer
www.ok.dk
Tlf. 70102033

Man undres……
DKK International Hillerød 08.05.11
BIS Opdrætsklasse
Kennel Hazinas

Tekst & foto Ane Marie Vilhelmsen

Gang på gang undrer man over ens elskede hund(e).
De kan finde på det mest utrolige – tag nu
bare Basse-drengen.
Han kunne simpelthen ikke vente med at

komme en tur i skoven, så derfor tog han
simpelthen bilen og kørte af sted!
DKK International Valby 19.06.11
BIS 3 Opdrætsklasse
Kennel Hazinas
OG… så er det lige det med tålmodigheden!
Og, hvad kan man så bruge sin mormor
til?
Der er ingen meldinger om, hvordan køreture forløb, om tålmodigheden slap op og
heller ikke om mormoderens mening, om at lægge hoved til.
DKK International Vejen 31.07.11
BIS 4 Opdrætsklasse
Kennel Hazinas

Der er stadig ledige pladser i flere af klubbens udvalg
Udstillingsudvalget
WEB og PR Udvalget
Aktivitets udvalget
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Klare regler for billeder
i RIDGEBACKEN
Min. 1 MB i størrelse
Fuld skarphed
Kan frit benyttes af Rhodesian
Ridgeback Klubben også i
andre sammenhænge
KUN fotograf til for– og bagsidefoto offentliggøres i bladet
Navn på fotograf bringes kun
efter skriftligt ønske sammen
med navn på tekstforfatter. Der
bringes kun èt navn på henholdsvis forfatter & fotograf
pr. tekst — også selv om der evt. er flere.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at foretage redaktionelle ændringer, i indsendt materiale, så det ikke bliver meningsforstyrrende
Evt. tvivlspørgsmål afgøres
af bestyrelsen.
Fotos der indsendes i en for
dårlig opløsning bringes for
fremtiden IKKE i bladet
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Udstillingskalender
Dato:

Sted:

Type:

Dommer:

Arr.:

Anm.frist:

07.01.2012

Tilst

CAC

Annette Bystrup, DK

RRK

12.12.2011

11.02.2012

Fredericia

CACIB

Csaba Zsolt Lokodl, RO

DKK

09.01.2012

28.04.2012

Slagelse

CAC

Kerstin Nilsson, DK

RRK

08.04.2012

05.05.2012
06.05.2012

Roskilde

CACIB

John Wauben, NL
Laura Cox, IE

DKK

02.04.2012

27.05.2012

Skalborg

CAC

DKK—7

02.06.2012

Stepping

CAC

FDA

16.06.2012
17.06.2012

Ballerup

CACIB

Kennel Bitte-Nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7
2870 Dyssegård

Ole Staunskjær, DK
Jean-P. Achtergael, BE (KBHV)

DKK

14.05.2012

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

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

Kennel Linnemann
Lykke Linnemann Linnet
Saksen 2
8464 Galten

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

T: 7550 4549/5122 4549
W: www.kennel-linnemann.dk
E: kennellinnemann@gmail.com

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
& Jens Bækgaard
Langkærvej 20, 7330 Brande

Kennel Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal

T: 97182930/20876250
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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Rhodesian Ridgeback Klubben ønsker alle en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår

