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KLUMMEN
Af Helle Lauridsen

Sundhed med mere…..
Den netop gennemførte sundhedsundersøgelse har været en stor
succes, der er allerede 123 hunde lagt ind og med opdrætternes
hjælp kan vi få endnu flere oplysninger om hvordan vores race
trives.
Informationen vi har fået er indtil videre positiv –kun 14 er pt.
syge, heraf 6 med diverse hud problemer og resten med forskellige problemer. Generelt ser det ud til at hudproblemer – herunder
blodører generer de fleste Ridgeback ejere i dagligdagen. Hundene bliver generelt gamle . Undersøgelsen over dødsårsagen viste
at rigtigt mange bliver både 12 og 14 år, og at den generelt mest
almindelige dødsårsag i alle aldre er kræft, men at også mange er
døde af mavedrejning.
Muligheden for at skrive kommentarer blev flittigt udnyttet og
kommentarerne vil blive grundigt gennemgået af Sundhedsudvalget. Det er dog allerede visse ting der står frem, rigtigt mange
nævner Sinus, allergi og kræft som racens hoved problemer ,
hvilket også fremgår af både Agria’s breed profile og selve undersøgelsen.
Der kom også kommentarer til opdrætterne , bl,a, ” Alt for få opdrættere fokuserer på røntgen og MH af hele deres kuld.”Det er
korrekt at ikke alle kuld bliver fotograferet og mental beskrevet
lige meget og at det helt sikker kunne være langt bedre. MEN –
husk – det er jer, hundeejerne der har den endelige magt, når
først hvalpen er solgt er det den enkelte ejers ansvar, det er ejeren, der beslutter om hvad hunden skal bruges til, om det er eksteriør udstillinger, sofa hygge eller lange ture i skoven og om han
ønsker at få den røntgent fotograferet eller bruge en søndag i godt

selskab for at få den mentalbeskrevet. Den enkelte opdrætter kan
kun opfordre til det.
Samtidigt med sundhedsundersøgelsen undersøgte vi også levealder og dødsårsager hos vores hunde og havde ved redaktionens
afslutning fået 38 hunde i basen døde i alderen mellem 3 mdr.
(hundesyge) og 14 år - mange - 16 - var blevet over 11, og dødsårsagerne for resten fordelte sig over kræft, mavevending og trafik
uheld samt flere enkelt diagnoser såsom nyresvigt og dårligt hjerte. Hundene i undersøgelse var født mellem 1987 og 2010.
Jeg vil slutte med min favorit kommentar, som jeg synes at vi alle
skal huske på hvis der stadig skal fødes skønne brune hvalpe der
kan glæde og fornøje os alle:
”En kommentar til avl: Jeg er stor tilhænger af seriøs avl men det
er vigtigt at være opmærksom på, at hvis det at avle, bliver for
kompliceret af regler og paragraffer, afholder man også samvittighedsfulde mennesker fra at avle. Man er ganske enkelt bange for
ikke at kunne gøre det rigtigt og "efter bogen" og det styrker jo så i
sidste ende de dårlige opdrættere uden etik, hvis der ikke er hvalpe nok til efterspørgslen.
TAK til alle dem der deltog i undersøgelsen - hvis du endnu ikke
har udfyldt sundhedsundersøgelsen for DIN hund kan du finde
spørgeskemaet på klubbens hjemmeside.
Det må ikke blive en videnskab men skal være en lidenskab!”
Vi ses til GF!

RRK sinus-tjekkere

INDHOLD
Hypo-T + udstillingskalender

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
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Disco, en æresRidgeback med Hypo-T
Af Anne-Jo K. Taylor
Er der noget bedre end at se sine hunde trives og nyde tilværelsen
og er der noget værre end at se dem mistrives og sygne hen?
Vi har 3 hunde, 2 Rhodesian Ridgebacks og en æresRhodesian
Ridgeback eller en Ridgeblack, da Disco er en sort schæfer- og
labradorblanding. Med Rhodesian Ridgebacks er man jo desværre
ikke forvænt med hunde, der når en høj alder; 8 år er en ældre
hund, og hvis de når de 12, er det bare rigtig dejligt, men mange
mindre hunderacer og gadekryds har ry for at kunne blive ældre
end det.
Discos appetit, som allerede var forøget efter hans kastration,
begyndte at stige yderligere, og selvom han var på minimumportion kalorielet tørfoder, blev han bare større og større. Samtidig
fik han tilsyneladende en skulderskade, som gjorde, at han haltede, så motion kunne det ikke blive så meget til. Dyrlægen kunne
ikke finde noget galt, så vi prøvede med specialfoder mod ledproblemer, som hjalp lidt. Men han havde det ikke supergodt, og
det var trist at være vidne til, at Disco blev mere og mere sløv og
træt og tog mere og mere på i vægt.
I starten fik vi kommentarer som, 'han er da vist ved at bliver bredere, end han er høj', og 'ham kan I snart bruge til sofabord', men
da Disco begyndte at få problemer med at følge med på gåturene
sammen med Ridgebackerne, og se frygtelig mat og 'tottet' ud i
pelsen, blev vi bekymrede. Det afgørende øjeblik kom en dag, da
vi mødte en dame, da vi var ude at gå med Disco på hans separate og meget korte gåtur, og hun sagde, 'det var dog en gammel fyr,
I har der', hvortil jeg svarede, 'ja han er næsten 8'. Så gik alarmklokkerne i gang i mit hoved, for vi har da altid sagt, at Disco skulle blive mindst 20 år! Nå, så 15 da.
Jeg havde kort tid forinden i et hundemagasin læst en artikel om
den meget sjældne sygdom Cushings Syndrom, som Disco desværre havde en del af symptomerne på, og jeg skrev en mail til
min meget flinke og særdeles kompetente dyrlæge, og beskrev
Disco's tilstand og min frygt for, at han havde fået sygdommen.
Hun skrev heldigvis tilbage, at mange af symptomerne også passede på Diabetes og en anden sygdom, som hedder Hypo-T, hvor
skjoldbruskkirtlen nedbryder sig selv og skaber hormonel ubalance med symptomer som forøget appetit, kropsvægt, sløvhed og
nedsat legelyst og interesse i sine omgivelser, tab af energi, forringelse af pelskvalitet osv. osv. Diabetes og Hypo-T kan bestemmes
ud fra blod- og urinprøver, og behandles medicinsk, så vi fik lavet
en aftale hos dyrlægen med det samme.

Hos dyrlægen sad Disco, det rare dyr, lige så stille,
mens de prøvede at finde en blodåre der kunne tages en blodprøve fra. Da det endelig lykkedes, sprøjtede blodet bare ud, men
Disco sad bare og kiggede. Urinprøven hjemme næste morgen på
fastende hjerte var en anden sag, og da Disco normalt følger
Ridgebackerne og markerer efter dem, troede vi, at det bare var et
spørgsmål om at 'fange' ham i et gammelt yoghurtbæger. Men lige
akkurat den dag, gjorde Disco det på sin egen måde, og synet af
min mand, der hoppede rundt på gårdspladsen og prøvede at
fange prøven, hvorpå Disco så skiftede mening og lige gik liiidt
længere væk, er stadig noget, der kan få mig til at fnise.
Prøverne kom tilbage og udelukkede diabetes, men bekræftede
Hypo-T, og Disco gik blev sat i medicinsk behandling med det samme. De første 14. dage fik han et humant præparat, Eltroxin, og
der var forbedring med det samme. Efterfølgende fik han et nyt
veterinær produkt, Forthyron,og i løbet af 'no time' havde vi fået
den gamle Disco tilbage.
Han er legesyg, hans pels er på vej til at blive glansfuld igen, han
har indtil videre tabt sig 1,5 kg, selvom han faktisk får lidt mere
mad. Han sakker heller ikke længere bagud på gåturene og går
igen samme distance som Ridgebackerne på henholdsvis 3½ og
4½ år.
Da han første gang fandt sin gamle tennisbold frem, og ville lege,
måtte jeg faktisk knibe en tåre...
I skrivende stund sidder jeg og smiler, da Disco har fundet en
gammel sok, som han leger med og kaster op i luften og griber
igen, noget han ikke gjorde for bare 2 måneder siden. Økonomisk
har der været omkostninger; dyrlæge og specialfoder løb op i
3500,- kr. (længe leve hundeforsikring) og Disco skal have en
tablet med sin mad to gange om dagen i resten af sit liv (ca. 200.kr. om måneden), og til kontrol hos dyrlægen oftere end de andre
hunde, men det er det hele værd at se ham glad og fræk igen med
samme niveau af energi og livsglæde som hos en meget yngre
hund.
Jeg tror, moralen i denne lille fortælling er, at man ikke bare skal
acceptere, at ens hund er ved at blive gammel, men at man skal
få den undersøgt fra top til pote – der kan ligge sygdom bag - og
det uanset om det er en ridgeback eller en ridgeblack.

Udstillingskalender
Dato

Sted

Type

Dommer

Arr.

Anm.-frist

28.04.12

Slagelse

CAC

Kerstin Nilsson, DK

RRK

24.03.12

05.05.12
06.05.12

Roskilde

CACIB

John Wauben, NL
Laura Cox, IE

DKK

02.04.12

27.05.12

Aalborg

CAC

Anatatoli Zhuk, RU

DKK-7

21.04.12

02.06.12

Stepping

CAC

John Finnick Pedersen, DK

FDA

28.04.12

16.06.12
17.06.12

Ballerup

CACIB

Diane Anderson, USA
Jean-P. Achtergael, BE (KBHV)

DKK

14.05.12

01.07.12

Rønne

CACIB

Carl Gunnar Stafberg, SE

DKK

28.05.12

25.08.12

Aarhus

CAC

Ole Staunskjær, DK

DKK-6

21.07.12
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Kender du reglerne i din kommune?
Af Camilla Sand
Det har aldrig lige været mig at sætte min ned og læse tungt
lovstof igennem. Jeg har altid tænkt at tingene nok skulle gå, hvis
man bare opførte sig, som en ansvarlig hundeejer og ikke generede nogle.
En dag til træning, hvor vi snakkede om at træne indkald, blev jeg
meget klogere.
Det viser sig at Aalborg Kommune har haft et stigende problemer
med løse hunde. Hvor der bl.a. har været problemer med skambidninger, hvor løse hunde angriber hunde, der føres i snor og
hunde der angriber naturpleje dyr samt løse hunde på stærkt trafikerede veje.
Dette har kommunen nu taget konsekvensen af og skærpet regler
som nu siger:
§ 3, stk. 2. at hunde i byer og områder med bymæssig bebyggelse, på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, altid skal føres i snor. Båndet skal være så kort, at
hunden holdes tæt ind til ledsageren.
Dette er en stramning, der er til at forstå og det er bødetaksterne

også ((se skema) eller (hvis man ikke over holder reglen koster
det 2000kr)).
Det er lige pludselig blevet meget sværere at have en ung Ridgeback med et højt aktivitetsniveau, som er glad for at løbe fri, for at
få brændt noget krudt af. Det er også meget mere vanskeligt at
træne et godt indkald, når man kun kan gøre det i haven eller på
træningsbanen. Da vi ikke er så glade for de over fyldte hundeskove, hvor det nogle gange går lidt vildt for sig.
Uheldige episoder igennem de sidste år har derfor gjort livet som
hundeejer i Aalborg mere besværligt.
Jeg har, mens jeg skrev denne artikel, ikke fundet tilsvarende
regler i andre kommuner. Med hundeloven af 1. juli 2010 er der
åbnet for, at samme regler kan indføres over hele landet, hvis det
af lokalpolitikerne findes fornuftigt. Derfor må det være alle hundeejers pligt at sørge for, at det ikke bliver aktuelt i deres lokale
kommune.

Bødetakster:
Overtrædelse af § 1, stk. 1, ved som besidder af en hund at have sørget for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, er mærket og registreret.

Kr. 2000,00

Overtrædelse af § 1, stk. 1, ved som besidder af en hund ikke at have sørget for, at hunden, fra den er 4
måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med skilt, der angiver besidderens navn og adresse

Kr. 1000,00

Overtrædelse af § 3, stk. 1. 1-3, ved at have ladet en hund færdes uden ledsagelse på gader, veje, stier
eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, i byer og områder med bymæssig bebyggelse

Kr. 2000,00

Overtrædelse i kombination med bid eller forvoldt skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under
hensyn til skadernes omfang

Kr. 4000,00

Overtrædelse af § 3, stk. 4, ved uden for byer og områder med bymæssig bebyggelse, som besidder af en
hund at have undladt at drage omsorg for, at den ikke strejfer om.

Kr. 2000,00

Overtrædelse af § 5, stk. 1, ved som besidder af en hund at have undladt at træffe de foranstaltninger,
der efter forholdene må anses for påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade, idet bødepåstanden i øvrigt kan forhøjes under hensyn til skadernes omfang

Kr. 4000,00

Overtrædelse af § 8, stk. 2, ved som besidder af en hund at have undladt af holde den ansvarsforsikret

Kr. 3000,00

Overtrædelse af pålæg givet i medfør af § 6, stk.. 2 nr. 1 eller 3. jf. § 12, stk. 1

Kr. 3000,00

FYN KALDER……
Jeg synes der er langt imellem at jeg møder en Ridgeback på
Fyn.
Derfor drømmer jeg om et forum for Ridgebacks og ejere, hvor vi
kan mødes et par gange om året til sociale arrangementer så
som gåture, fælles hundetræning eller hvad der nu er tilslutning
til.
Hvis du har lyst til at mødes, vil jeg gerne arrangere det første
fælles møde mellem hunde og ejere på Fyn.
Send mig en mail så jeg kan kontakte jer, hvis der er interesse
for det.
Med venlig hilsen
Jeg vil så gerne møLone og Phoebe (Fubelu)
de en på min egen
peter.lydolff@stofanet.dk
størrelse!
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Statistik 2011
Af Helle Lauridsen
.
Grundet generel krisestemning blev 2011
generelt et stille år for efterspørgslen af hvalpe i Danmark og det afspejledes også tydeligt
at antallet af Ridgeback-kuld, der blev kun
født seks kuld med i alt 47 hvalpe og selv
med så få tog det tid for nogen opdrættere at
få hvalpene placeret i de rigtige hjem. Også

import fronten var stille, kun fire hunde blev
importeret. DKK’s teori om at når antallet af
registrerede hunde falder så stiger antallet af
papirløse, holdt heller ikke stik i 2011 – så
vidt vides fødtes kun 2 kuld

Kuld registreringer og importer 2011
Antal

Kennel

Født

Far

Mor

Stambognr.

Opdrætter

COI

2,1

Linnemann

03-03-2011

Mvlionwolf My
Crazy Adin

Stenänga Bintza
Épris De L'afrique

DK03907/2011 Linnet, Lykke og Linnet,
Lorenz

0%

4,3

Bambisana's 25-03-2011

Shangani Dingo
Weltevreden

Shangani Cikoza
Themba

DK05737/2011 Schrattenholz, Pia og
Schrattenholz, Allan

9,38%

3,6

Zindika

01-05-2011

Kinyemi Fora C'hu- Kinyemi Koka E'ki- DK08559/2011 Larsen, Caroline
mya
luku

4,5

Bitte-Nus

10-06-2011

Caprivi Ticket To
Ride

Ridgebow's Rejea
Of Navy

DK11670/2011 Vibeke Poulsen

0%

8,3

Lewanika

28-07-2011

Kimani's Image of
Mafu

Lewanika Fufuna

DK13687/2011 Helle & Sophie Lauridsen

0%

3,5

Ikunga

18-08-2011

Rex Ventors
Maddox

Ikunga Freya By
Lex

DK15253/2011 Christina Helsted Nielsen & 3,10%
John Boje

3,10%

Importer 2011
Køn

Navn

Født

Far

Mor

Stambognr.

F

Ajamu Kwa
Heri Alani

28-01-2011

Shangani Bekua
Shoka

For Ever Mina Of
Dao Phu Quoc

DK20018/2011 Torsten Scheibe, D

0%

F

Exgate's Well 29-01-2011
-Made Nuka

Rijstone What A
Cheek

Exgate's Unique
Diva By Nelvis

DK09720/2011 Hege E Dufseth,N

0%

M

Mashoga
Ayubu

02-02-2011

Tusani Cool Bakari Umvuma Chaniya

DK13764/2011 Beatrix Tuschmann,D

0%

F

Emoyeni's
Dot Kadi

18-02-2011

Ridgebow`s Kaizer Emoyeni's Dinah
Dot Com
Of Wasco

DK09959/2011 Susan Falk og Johanna
Falk,S

0%

Antallet af HD/AD fotograferinger er jævnt og synes absolut ingen
sammenligning at have med antallet af fødte hvalpe årene forinden - man skulle tro at en stor årgang som 2009 med i alt 95
hvalpe ville give en stigning i HD fotograferingen både i 2010 og
2011 men det synes ikke at være tilfældet. På trods af gentagne
diskussioner her i bladet, virker det stadig som om det kun er
enkelte af opdrætterne der har succes med at få deres afkom
fotograferet.
Hofter:
I 2010 var 23 af de 24 fotograferede hunde HD fri (21A og 2B) og
kun 1 import havde HD C, 2011 ser umiddelbart lige så godt ud
her er 20 ud af 21 hunde HD fri, dog er der denne gang 7 med B.
1 hund har C.
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Opdrætter

COI

Albuer:
2010 har fire ud af de 24 AD 1 mens det i 2011 kun er 3 med AD,
desværre er en af dem AD2
OCD:
Samtlige fotograferede hunde i 2010 og 2011 (hhv. 8 og 7) er
OCD fri

Stambogsnr.

H
D

DK06366/2009

A

0

DK07404/2010

A

0

DK07946/2009

A

0

DK08865/2010

A

0

DK12026/2010
DK12848/2010
DK14828/2009
DK14833/2009

A
B
A
A

0
0

DK16022/2010

A

Ikimba Gekko Playbow

DK20398/2010

A

0

Mbwa Mzuri's Batuuli
Mbwa Mzuri's Bayzippi
Mbwa Mzuri's Bili
Penzi Jamani Akachi
Rex Ventors Talulah K
Ridgeslättens Chanya
Af Enzo

DK07948/2009
DK07947/2009
DK07954/2009
DK00150/2010
DK14526/2009

B
A
B
A
A

0
0
0
0
1

DK13466/2010

B

0

Soweto Bonolo Zola

DK17773/2009

A

0

DK17775/2009

B

0

DK20891/2009

C

2

DK20894/2009

B

1

DK20888/2009

B

0

Akizuri Ika Abudiwa

DK14830/2009

A

0

Fri

Akizuri Ika Asani

DK14835/2009

A

0

Akizuri Ika Aziza
Caprivi Ticket To Ride
Chimalsi Balda Löwenschwanz

DK14826/2009
PKR13413

A
A

SPKP 1002

A

Corleo's Cattle Queen
Djungelkattens Gloryridged Garbo
Djungelkattens Imageridged Impala

DK01229/2009

A

DK23352/2007

A

DK02420/2009

A

Navn
Kinyemi At Awesome
Valley's G'ahsan
Kangelani's Kuwa
Kenya
Mbwa Mzuri's Barika
Kinyemi Nianzi Hunting
Himalaya
Lewanika Ghalia
Kuzonga's Gaia
Akizuri Ika Asatira
Akizuri Ika Adimu
African Braveheart's
Godspeed Thani

Soweto Burkina Elektra
Zindika My African
Zamzam
Zindika My African
Zindiko
Zindika My African
Zuka

A
D

OC
D
Fri

Fri

0
0

Fri

FRI
FRI
FRI
FRI

Far
Walamadengie Awesome
Masithela's Irresistible
Chango
Tusani Cool Bakari
Kangelani's Gentle
Thanzi By Clay
Tusani Big Ben
Kalakamati Ajani
Rex Ventors Ikaros
Rex Ventors Ikaros

HD/
AD
A/0
A/0
B/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0

Elangeni Braveheartrules
Tusani Big Ben

A/0

Tusani Cool Bakari
Tusani Cool Bakari
Tusani Cool Bakari
Tusani Cool Bakari
Tolasana's Sitanka

B/0
B/0
B/0
B/0

Stenänga Bintza Enzo
Inanda Mellberg Edelrood
Inanda Mellberg Edelrood
Kangelani's Gentle
Thanzi By Clay
Kangelani's Gentle
Thanzi By Clay
Kangelani's Gentle
Thanzi By Clay

Mor

HD
/AD

Springvalley's Athena
A/0
Olympia
Kangelani's Gentle Gaby
A
By Clay
Gracia Darma
A/0
Ikunga Akua Najah
A/0
Nnenia
Lewanika Dumisani
A/0
Kuzonga's Cirkeline
B/0
A'kizuri Chiwitsi Ingwe
A/0
A'kizuri Chiwitsi Ingwe
A/0
African Braveheart's Fourever
Yours
Zimbalooba Ikimba
B/0
Mtilda
Gracia Darma
A/0
Gracia Darma
A/0
Gracia Darma
A/0
Malozi Jamani
0
Rex Ventors Iving
Ridgeslättens A'ambra Of Ozzy

B/0

Vignons Aussi Tessa

A/0

B/0

Vignons Aussi Tessa

A/0

A/0

Kinyemi Koka E'kimya

A/1

A/0

Kinyemi Koka E'kimya

A/1

A/0

Kinyemi Koka E'kimya

A/1

Rex Ventors Ikaros

A/0

A'kizuri Chiwitsi Ingwe

Fri

Rex Ventors Ikaros

A/0

A'kizuri Chiwitsi Ingwe

A/0

Fri

Rex Ventors Ikaros
Caprivi Asgood As Itgets

A'kizuri Chiwitsi Ingwe
Rijstone Melting Pot

A/0
A/0
A/0
1
0
0

Hasani Of Ka-Ul-Li's Ridges
Stenänga Great G's Chicory
A/0

0
0
0

Kuzonga's Dear Memory Of Sus

14146/2006

Kuzonga's Fiona

DK01300/2009

B

Kuzonga's Foenix

DK01301/2009

A

0

Lewanika Famuyeke

DK14534/2008

A

Lewanika Fubelu

DK14538/2008

Lewanika Fufuna
Lewanika Fuga

Balda Turkana

Dandy-Deluxe Spirit Of Ishtar

Corleo's Cat Ballou
Djungelkattens Superridged Sabrina

Marsabit Melikora

Djungelkattens Zuluridged Zelda

B

Ridgebow's Embo Of Canello

Kuzonga's Bayana
J'adore

Minjimba Ridge Ajari By
Enzi

A/0

Kuzonga's Cirkeline

Minjimba Ridge Ajari By
Enzi

A/0

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

B

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

DK14540/2008

A

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

DK14537/2008

A

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Kuzonga's Cirkeline
Calico Ridge Danish Dynamite
Calico Ridge Danish Dynamite
Calico Ridge Danish Dynamite
Calico Ridge Danish Dynamite

Fri

Fri

Fortsættes næste side

A

Fri
B/0
/
Fri
B/0
/
Fri
B/0
B/0
B/0
B/0
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Lewanika Fumisizwe

Navn

Stambogsnr.

H
D

A OCD
D

Far

HD/AD Mor

Lewanika Fulumuzi

DK14535/2008

A

1 FRI

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Calico Ridge Danish Dynamite B/0

Lewanika Fumisizwe

DK14539/2008

A

0

Ikimba Yebo Zazu

A/0

Calico Ridge Danish Dynamite B/0

Linnemann Ascha Cheki DK02276/2009

A

0 FRI

Stenänga Great G's Chicory A/0

Chanja Chimbuka

B/0

Linnemann Ascha Chui

DK02279/2009

A

0 FRI

Stenänga Great G's Chicory A/0

Chanja Chimbuka

B/1

Linnemann Bikita

DK20453/2008

Tusani Cool Bakari

FRI

Stenänga Bintza Épris De
L'afrique

FRI

M'gongo Inkosi Chipo

DK14262/2008

A

0

Stenänga Great G's Chutney

A/0

M'gongo Tasu A'tatu

A/0

M'gongo Inkosi Chisulo

DK14258/2008

A

1

Stenänga Great G's Chutney

A/0

M'gongo Tasu A'tatu

A/0

M'gongo Inkosi Ciwu

DK14265/2008

A

0

Stenänga Great G's Chutney

A/0

M'gongo Tasu A'tatu

A/0

Ridgebow's Rejea Of
Navy

DK20244/2008

A

1 FRI

Rijstone Aussie Rules

Ridgebow's Imazi Of Sauvage

Ridge's Star Vivien Lee

DK10681/2010

B

0

Ngai Zamu Of Ginba's Hero A/0

Mashama Mazi Rus Bahati

Shangani Cikoza
Themba

DK16908/2007

C

0

Ye Japha Gyasi

B

Shangani Pea-Doya

A

Soweto Bulawayo Nala

DK17774/2009

A

0

Inanda Mellberg Edelrood

B/0

Vignons Aussi Tessa

A/0

FRI

HD/
AD

Tank penge til din klub
Rhodesian Ridgeback Klubben
Få et OK benzinkort til billig benzin og diesel.
OK støtter klubben med 6 øre pr. liter benzin ell. diesel, hver
gang du tanker med et OK-Benzinkort, som er tilknyttet en
sponsoraftalen. Desuden giver OK klubben et bonusbeløb, når
du har tanket 500 liter på kortet første gang.

Sådan tanker du penge til klubben:
Hvis du vil hjælpe med at støtte, skal du bruge vores OKsponsornummer:
559695
Få en brochure hos Rhodesian Ridgeback Klubben ell. kontakt
klubbens kasserer
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Interessante forsøg:
1. En voksen hund kan genkende sin hundemor efter 6
års separation og muligvis så langt som til 10 års
efter.
2. Opdrætteren kan ligeledes med sikkerhed genkendes efter op til 4 års separation og muligvis så
langt som til 9 år efter.
Ovenstående er egentlig en interessant viden, som fortæller
meget om vores elskede hundes hukommelse og det gør
det måske også mere forståelig for os 2-benede, hvorfor
vores hund nogle gange reagerer ved at trække et bestemt
sted, bare fordi der tilfældigt går et andet menneske eller
hund.
Så undervurder ikke jeres hund og slet ikke på hukommelsen.

Side 9

Omplaceringshunde
Af Niels Poulsen
Flere har spurgt om jeg vil skrive lidt om, hvordan det er at have
med omplaceringshunde at gøre og lidt om mine erfaringer med
dem, så her kommer lige et par ord.

træffe en aftale om at få en ”voksen” hund, så er nogle af de ting,
jeg vil undersøge til bunds helt klart: Hvilken kennel kommer hunden fra? Hvordan har de andre fra kuldet klaret sig? Er de blevet
varetaget på en dygtig og professionel måde fra start, da jeg kan
Den korte beskrivelse af mig selv er, at jeg i mit 42 år gamle liv,
se, hvor meget det betyder senere i livet f.eks. den forandring, som
endnu kun har overtaget hunde, der under en eller anden form har hund og dens nye sted skal igennem i en omplaceringssituation.
trængt til et andet hjem. Jeg er født og opvokset med Schäfer, har Kan jeg finde ud af hvilken ernæring hunden er opvokset på, om
haft en Golden Retriever fra hendes 4. leveår, FT Springerspaniel
der den vej igennem skulle være risiko for fejlernæring (De færrefra hendes 4. leveår, Ruhåret hønsehund (i pleje) og så 3 stk. RR,
ste mennesker ved, at sener tager væsentligt længere tid om at
hvoraf de 2 stadig bor hos mig. (Luffe fra han var 5½ år, Kantoz fra vokse ud end muskler og dårlig fodring – eller forkert brug kan give
han var 6½ år og sidst tilkomne Akoko fra hun var 2½ år).
varige seneskader). Så spiller det selvfølgelig også ind, hvorfor
hunden skal videre. Det kan jo skyldes mange ting og flere er jo
velplejede hunde, hvor ejerne af en eller anden god grund - desværre og med tårer i øjnene, må sende deres kære videre.

Til dagligt arbejdede jeg tidligere en del med foder og sygdomsbetinget fodring, men nu gør jeg mest i heste og hunde med muskelspændinger og i den stil, som ofte også sætter sig som adfærdsproblemer mv. Jeg er ikke uddannet adfærdsterapeut, men prøver
bare at lytte til, hvor problemerne kan stamme fra. Udover at være
opvokset med hund, har jeg arbejdet med dyr siden 1984.

Det at Ridgeback Klubben har en omplaceringskoordinator gør, at
man rent faktisk skal godkendes til at få en ommer-hund, det synes jeg godt om. Både for nye ejer og opdrætteren. Så er ny ejer
også bedre sikret i sin fremtid med den nye hund, i stedet for at
man køber en hund et sted, hvor den måske har boet i en stald,
måske i et hus, ja den har da været inde et par gange og så er den
vistnok 3 eller 5 år. Og sidst den blev tilset af en dyrlæge, var da
koen alligevel skulle have pencillin, ja altså dyrlægen faldt over
den, men han så den da. Men den kan godt lide børn, bare de lader den være i fred. Nogle af de hunde, jeg har set folk har fået, ja,
jeg er lidt skræmt ved tanken om, hvad de måske har gennemgået
tidligere ud fra de signaler og reflekser de udviser. Der er man bedre stillet, når man kender lidt til hundens baggrund. Derfor vil jeg
heller aldrig kunne finde på at få en hund uden stamtavle – Ikke at
stamtavlen gør den bedre, men den giver lidt ro om, hvilke gener
der er i den, alder og meget andet.

Hvis man vælger en omplaceringshund – så vælger man også at
leve sammen med den på dens præmisser og med de fordele/
ulemper den har med fra tidligere i sit liv… og derfra lave tilpasninger i et tempo, som alle parter kan følge med til. Forandringerne
kan foregå i et periodisk meget hurtigt tempo. Man indgår i et
(Startede med at passe kalve hos en bonde, der dengang sagde, at spændende forløb og mine erfaringer siger mig, at man skal huske
trivsel er lig med penge, og vi avlede nogle gode resultater dengang
og jeg lærte meget om, hvordan vi får avlet nogle sunde dyr). Lige
nu står programmet mest på World Cup med islænderhingste plus
forberedning af heste og hunde til alle årets stævner i ind- & udland, og så er jeg ved at prøve at sammensætte ”Gør det selv”kurser for hunde- og hestefolket.
Står man og bare brænder for at få en hund, der kan bruges nu, så
synes jeg, det kunne være en rigtig god ide at anskaffe en ommerhund. Så kan man give et dyr en ny chance og ja, man kan blive
mindst lige så glad for en hund på 4, som for en hvalp. Og så er der
jo også mennesker, som bare ikke har tid, lyst eller overskud til en
hvalp.
En hund, som bliver omplaceret har ofte lært det grundlæggende,
og er derfor den vej rundt, nemmere at have med at gøre, og dog er
der så mange andre ting, der kan spille ind.
Valg af hund: Jeg kan godt forstå mange synes hundene er så søde, når de nu sidder der og mangler et hjem, specielt en af alle de
9 – 18 måneders hvalpe, der søger nye hjem, fordi folk pludseligt
fandt ud af at lille Fido alligevel fyldte en del i sengen og sofaen, og
ja, så tager de tid og koster penge... og engang var de bare så små
og så søøøødddeee. Selv om en opdrætter er dygtig og prøver at
vælge sine hvalpekøbere med omhu, så kan der jo også ske nogle
uforudsete hændelser i folks liv. Men jeg vil sige det på den måde,
at jeg igennem nu 5 omplaceringshunde af mine egne og 1 fra
tidligere forhold, har draget en del erfaringer med ommer-hunde.
Hvis jeg vælger at få en omplaceringshund igen eller vælger at
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at få hjælp fra andre, som har kendskab til racen eller til hundes
adfærd. Er man så heldig at få en hund der ikke er mentalt eller på
anden måde ødelagt, så får man også en ven som bare vil en det
bedste og som kan blive den, som man bare så gerne vil have.
Den tendens jeg har set, når jeg har fået en ”ny” hund er, at de
lynhurtigt knytter sig til mig, men de har jo ligesom heller ikke andre alternativer og pludselig er de væk fra vante omgivelser og vil
overleve på bedst tænkeligt instinkt. Så viser de, at de gerne vil
gøre alt for en og samtidig prøver de også, om de nu lige kan få lov
til at lave de narrestreger, som de plejer eller gerne vil, her gælder
det om at være venlig og konsekvent i sine valg. Efter lidt længere

tid kommer der så, uanset nuværende alder, en teenage-periode, og dagligt sker der forandringer på både
godt og ondt. Man skal huske, vi har
med dyr at gøre og dyr er smartere
end de fleste forestiller sig, ved at
observere meget mere end vi måske
lige går og tror. De har jo ikke så meget andet at tænke over, end hvordan
de nemmest får det de gerne vil opnå.
Siden jeg første gang henvendte mig
til Ridgeback Klubbens omplaceringskoordinator i 2005 for at høre, om de
måske havde en hund til mig (fik Luffe
dengang), har Margit Sand været en
utrolig stor hjælp, så jeg ikke har stået
alene med at tolke de ting som sker,
da det kan være kraftige ryk der sker i
hundens udvikling. Selv da jeg boede i
Middelfart dukkede Margit op og skulle lige se, hvordan det gik med Luffe,
som ny sherif hund. Kantoz, som jeg fik som 6½ års i december
2010, havde stået stille i et par år, efter han var blevet skilsmissehund og pludselig vågnede han op, bl.a. fordi han fik godt foder og
masser af tilskud, som han var kommet i underskud af, og der
skulle pludselig ske en masse. Der fik jeg en god hjælp af Klaus,
Rikke & Mads, hvor vi via et par gåture fik socialiseret ham lidt
med andre hunde igen. Ja, når vi kommer på besøg hos Margit
engang imellem, så undrer hun sig stadig over synet af ham i dag,

sky med mine dyr, så måtte jeg aflive min FT
Springer Spaniel efter et års tid (som 5 års).
Også derfor mener jeg, det er vigtigt at de fra
fødsel til fravænning får de værktøjer, de skal
have for at kunne klare sig sidenhen, da ingen
kan forudsige fremtiden 10-12 år frem.
Og et lille råd fra mig, til dem der vil have det.
Man kan og skal ikke redde hele
verden. Jeg har set og prøvet at hjælpe hunde
andre steder, som bare aldrig kom til at fungere, fordi de var skadet mentalt eller på anden
måde, i to tilfælde svulster på hjernen (de er jo
ikke lige synlige), så de hunde har bare været
igennem endnu en uheldig oplevelse, ligesom
den stakkels person, der prøvede at gøre det
godt for hunden og give den et nyt liv. Man
skal tage de kampe, hvor der gensidigt er en
sandsynlighed for et godt resultat, her handler
det også om kemi.
Hvis nogen af jer har spørgsmål, vil dele erfaringer eller andet, så er I altid meget velkomne til at kontakte mig.
Glade hilsener Niels Poulsen

kontra da jeg fik ham. Meget er sket – ikke mindst at han har fået
lidt kondi og er blevet selvtænkende igen.
Specielt med den sidste tæve jeg har fået, Akoko, som jeg hentede
2½ år gammel, fordi hun ikke passede sammen med resten af
flokken af hunde de havde, hvor hun var, og fordi hun udviste en
adfærdsvanskelig tendens, som jeg i dag bare tolker, skyldes de
muskelspændinger/smerter hun havde med den dertilhørende
misforståethed, indtil jeg en søndag kørte til Sverige og hentede
hende.
Der har jeg haft rigtig stor glæde af hjælp og mange ture med Jette
Fuglsang og opdrætteren Mads & Stinne fra Kennel Akizuri, som
bl.a. hjælper med den læring, som Akoko havde fra fødsel og andre
erfaringer med deres egne fra samme kuld. Det at stå med en 2½
år gammel tæve, som ikke forstår dansk, er vant til helt anden
form for træning, signaler og tegn, plus som hurtigt gennemgår
store forandringer, efter jeg får løsnet lidt muskelspændinger på
hende - hvilket så også giver hende en ny frihed (forestil dig at du
får fjernet et hold i nakken – så er det nemmere at sætte sig ind i
hendes situation). Ja så kan de fleste nok forstå, at det er gået
stærk, men på den dejlige måde, med så mange positive oplevelser, at det slet ikke er til at forstå, også for Kantoz, som nyder at
have fået en lillesøster.
For at det hele så ikke skal lyde, som om jeg lever på en lyserød
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Kandidater til bestyrelsen

Stinne Elgaard

Poul H. Jensen

Helle Lauridsen

Mit navn er Stinne Elgaard. Jeg har nu siddet i klubbens bestyrelse i godt 3 år. Inden
da var jeg i mange år udover at være menig
medlem også en aktiv del af klubben, hvor
jeg fungerede som hvalpetester, medlem af
aktivitetsudvalget og udstillingsudvalget.
For nuværende er jeg medlem af udstillingsudvalget og fungerer som udstillingsansvarlig. Jeg er også en del af avls- og
sundhedsudvalget – et udvalg jeg brænder
meget for.
Jeg har et meget bredt interessefelt når det
kommer til hunde, men særligt avl, etik og
sundhed er vigtige nøgleord for mig. Men
jeg har også stor interesse inden for udstilling, lydighed og schweiss. Privat har jeg
sammen med min samlever kennel Akizuri,
hvor vi i 2009 havde vores første kuld. Derudover er jeg i gang med uddannelsen som
eksteriørdommer for Ridgebacken – så
man kan roligt sige at hundene udgør en
meget stor del af mit liv, og vidner således
om min store interesse for racen.
Hvis du sætter din stemme på mig, vil jeg
fortsætte mit arbejde for klubbens og dens
medlemmer – herunder arbejde videre på
det grundlag vi bl.a. har skabt med vores
opdrætterseminar og det kommende dommerseminar.

Mit navn er Poul H. Jensen og jeg har sammen med min kone Netti haft Ridgeback
siden 1991 og været medlem af Ridgebackklubben, med en enkelt kortere afbrydelse, lige siden. En årrække sad jeg i bestyrelsen og var det meste af tiden betroet
posten som kasserer.

Jeg har efter længere overvejelse valgt at
stille op til bestyrelsen endnu engang. Med
DKKs nye tiltag om at give ansvar i højere
grad til specialklubberne og til opdrætterne
mener jeg ,at det er vigtigt at have stabilitet
og kontinuitet især i Sundhedsudvalget.
Jeg vil også gerne fortsætte det arbejde,
der er blevet startet her i foråret med den
store sundhedsundersøgelse og det efterfølgende opdrætterseminar. Vi skal have
gjort mere for at kortlægge racens sygdomme både ved at samarbejde med dyrlæger
og hundeejere – både i og udenfor klubben.
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Der er nu snart gået et år siden sidste generalforsamling og bestyrelsesvalg. Resultatet
af valget for et år siden blev en skævdeling,
hvor al indflydelse blev lagt i hænderne på
”Den Jyske Mafia”. Det begrænser naturligvis udgifterne til kørepenge i forbindelse
med bestyrelsesmøderne, men det fratager
samtidig vi ”Øboere” muligheden for reel
indflydelse.
Min folkeregister adresse er ganske rigtigt i
Jylland  og det er også her jeg har mit
Det er på tide at få ”magten” spredt ud igen aktive hundeliv, med bl.a. lure-coursing,
og derfor stiller jeg igen mit kandidatur til
Schweiss og Rally og alle de dejlige hunderådighed for klubbens medlemmer, ved det
oplevelser, man kan have med sine Ridgekommende valg til bestyrelsen. I årets løb
backs, men mine kontakter og min viden
har jeg hørt gentagne ønsker om en ændring i bestyrelsens sammensætning og har strækker sig langt udenforDanmarks grænfået adskillige opfordringer til igen at opstil- ser, hvor også en stor del af mit arbejdsliv
le. Hvis I mener dette seriøst, så er mulighe- foregår, så meget af min indsats for klubden der ved bestyrelsesvalget den 28. april ben foregår virtuelt, hvadenten det gælder
2012.
opdatering af hjemmeside eller kommuniGiv mig din stemme og jeg skal lade min
langvarige erfaring indenfor bestyrelsen og kation med nære og fjerne RR-entusiaster.
udstillingsudvalget komme alle medlemmer
til gode.
Husk, at sofastemmer altid går til ”de andre”.
Jeg ønsker klubben et godt bestyrelsesvalg.
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Et kæmpe stort tillykke til de 2 kuldsøskende
Isilwane Inja Abelo — Belo
Tekst af Lykke Linnet & Ane Marie Vilhelmsen

Der var en gang……..
2 familier i Jylland, der i det herrens år 2002 brændende ønskede 2-benede nu gamle samboer samt onkel Poul og tante Netti, ville
en lille hundehvalp – ikke bare en hvilken som helst hundehvalp,
gerne have, at de to små vidundere skulle udstilles PÅ EN RIGTIG
men… det skulle være en hvalp, som den ene familie havde set ca. HUNDEUDSTILLING. Begge familier kendte lidt til hundeudstillinger
10 år tidligere – en meget smuk, elegant, majestætisk, rødbrun
hund med en mærkelig stribe på ryggen – EN RHODESIAN RIDGEBACK.
Jagten gik, der skulle findes frem til denne helt specielle race. Internettet var opfundet og derfra blev der hentet oplysninger, men
der blev også taget kontakt til tante Margit, som da lige kunne fortælle lidt om den fantastiske, afrikanske race og så vidste hun
sådan lige helt tilfældigt, hvor de to familier kunne få en hvalp –
fra en lille bitte by på Fyn, som hed Momleby.
I Momleby var der født et kuld prinser og prinsesser efter kongedatteren fra Zimbawbe (som i øvrigt selv var født på den italienske
ambassade), Monserrato April (kaldet Inja) og kongesønnen fra
Danmark, Kinyemi Anzi A`bhubesi (kaldet Buksie).
Begge familier satte sig i hver sin bil og kørte til Fynsland til Isilwane ,Vivian og Inkawu, Mikkel, for at se og høre mere om racen samt
– det var noget med en masse hunde samlet på
se de små vidundere.
et sted med meget lidt plads, en masse pudder,
En meget stolt mor Inja tog imod de 2 jyske familier sammen med
klipning, børstning, lak, voks og hundeparfume
hendes 2-benede samboer – og indenfor vrimlede det med glade,
osv., men ingen af de to små familier ville risiketillidsfulde prinser og prinsesser.
re at miste deres nye familiemedlem, så de acIngen af de jyske familier var det mindste i tvivl om, at de simpeltcepterede.
hen måtte eje en Rhodesian Ridgeback og heldigvis var begge faNå, men tilbage til prinsens og prinsessens anmilier også blevet GODKENDT – HUUURRRAAAAAAAAAAAAA.
komst til deres nye hjem.
Den lille prinsesse Isilwane Inja Abela (nu kaldet Chessie) rejste
først hjem til hendes nye familie, som boede i Sunds. Med sig brag- Prins Belo kom til at bo sammen med en lille lav,
lang hund – kaldet en gravhund, samt et lidt
te hun en kasse, et lille stykke tæppe samt lidt legetøj – alt samhøjere pelset dyr, kaldet en kat – Anton. Han
men noget hun ikke gad, så snart hun var på vej HJEM.
elskede sit nye hjem og sin nye familie og fandt
Lille prins Isilwane Inja Abelo (nu kaldet Belo) fulgte snart efter
sig hurtigt tilrette.
hjem til sit nye hjem i Vojens. Også han havde et lille stykke ternet
tæppe samt legetøj med sig til sit nye hjem, han elskede disse
Prinsesse Chessie var en noget stærk
medbragte ting og passede godt på dem.
personlighed. Så snart hun kom til sit
MEN der
nye hjem skulle de nye omgivelser
havde lige
straks tages i øjesyn – grunden var
været en lille temmelig stor, men ikke for stor til
hovsa-oplehende – der skulle inspiceres, observelse, som
veres, snuses m.v. og til sidst BLEV
de to små
ALT GODKENDT, med undtagelse af
familier lige
noget kaldet en kurv, som skulle væskulle tænke re hendes sovested, men det blev i
lidt over, for
stedet hendes toilet!
prinsens og
Prins Belo blev med tiden en elsket
prinsessens
og værdsat hjælp. Han lærte ret hur-
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Isilwane Inja Abela — Chessie
tig at hyrde noget som hed limousinekvier, som gik lige udenfor
hans hus og han lærte også at holde sammen på noget, som hed
får (hans ”plejesøster”, datter og ”datterdatter” blev vilde med
denne sport, men prins Belo blev GOD TIL DET.
En anden ting prins Belo også blev super dygtig til, var at ”hjælpe”
i en meget speciel bygning, kaldet en stald. Og han elskede f.eks.
også at komme susende ind i en anden speciel bygning, kaldet en

ridehal, til kæmpe bestyrtelse hos de 2-benede
der sad oppe på en kæmpe stor hundelignende
tingest, kaldet en hest – hesten fik selvfølgelig et
chok og den 2-benede person fik brug for alle
sine kræfter m.v. for at kunne håndtere situationen.
Prinsesse Chessie derimod demonstrerede hendes kæmpe psyke gang på gang.
Først blev hun præsenteret for noget som hed
hundetræning på Messecenter Hernings kæmpe
areal og hvad så….. jo prinsessen gjorde og gik,
hvor det passede hende og alt foregik helst så
langt væk, som muligt fra hendes 2-benede
sambo/er.
Prinsessen voksede og blev med tiden
en flot Ridgebackinde med et stort ego
og inden der var gået et år fra hendes
ankomst til hendes nye familie var hun
steget i graderne, først til kronprinsesse
og så til dronning – Dronning Chessie af
Strandvejen.
Med hensyn til det der træning – hvilket
hun klarede meget godt med undtagelse
af at gø samt bide – hvorfor bide i et
hårdt ærme, når der var andre muligheder og hvorfor gø af onkel Claus, når

hun fandt ham i skoven – onkel Claus
kendte hun jo og så gav han i øvrigt ros
og godbidder.
Prins Belo og Dronning Chessie mødtes
af og til på de der udstillinger, som deres 2-benede samboer havde lovet Isilwane Vivian og Inkawu Mikkel samt onkel Poul og tante Netti, at deltage i.
Det gik ”rimeligt” i starten. Men som tiden gik syntes prins Belo
godt nok, at det var træls at skulle vise tænder til nogle total
ukendte 2-benede, som så også ville føles på ham alle mulige
steder – så HJÆLP, ”det her show gider jeg altså ikke”.
Dronning Chessie elskede derimod at blive befølt og vise tænder
til alt og alle og især efter at hendes 2-benede samboer havde
lært, hvilket udstyr, der var en dronning værdig.
Det blev bl.a. til nogle super resultater var i Neumünster i maj
2004, hvor Dronningen blev anden bedste tæve, Prinsen fik V og
sammen med Kong Buksie og onkel Poul fik en fin 2. plads i avlsklassen og igen en fin 2. plads sammen med kuldsøster Azizo og
Isilwane Vivian i opdrætsklasse.
Prins Belo droppede det med udstilling, men Dronning Chessie
fortsatte. Men de fik andre fritidsinteresser f.eks. lydighed, lurecoursing og schweiss samt tyvetogter og så en meget speciel hilseform, sige goddag til besøgende 2-benede i hovedhøjde!
Både Prins Belo og Dronning Chessie stiftede deres egne familier
og fødte hele to kuld prinser og prinsesser – de og deres 2-bende
samboer var enormt stolte og glade for familieforøgelserne og har
siden haft meget glæde ved at se, hvordan deres dejlige afkom
har udviklet sig.
Både Prins Belo og Dronning Chessie samt deres familier vil sige
tak til Isilwane Vivian og Inkawu Mikkel, fordi de fik lov til at få
hinanden samt en stor tak til onkel Poul og tante Netti for en masse gode råd. vejledning, fødselsdags- og julekort og godteposer,
samt lakridser .
Til slut er der kun at sige og gerne RÅBE et stort og velfortjent
tillykke med de 10 år den 18. maj 2012 til Prins Belo og Dronning
Chessie samt til de af deres søskende, som måske stadig er derude et eller andet sted.

Tillykke
Belo
og
Chessie
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Ordinær Generalforsamling 2012
Lørdag den 28. april 2012, kl. ca. 15,00
Sted: Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Valg af 2 stemmetællere
4.
Godkendelse af bestyrelsens beretning
5.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge)
6.
Fastsættelse af kontingent
7.
Behandling af indkomne forslag
8.
Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter
9.
Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10.
Eventuelt
Kandidater til klubbens bestyrelse:
Stinne Elgaard og Helle Lauridsen, der begge er villige til genvalg.
Poul H. Jensen stiller op til valg.
Kandidaternes præsentation kan ses på side 12

Bestyrelsens beretning
Vi håbede på, at der kunne sættes nye hold, bestående af både
”gamle” og ”nye” og samtidig kunne det også være en mulighed
Årets generalforsamling 2011 i Hedensted, gav en ny besætning i for andre ”for at slippe af krogen”. Desværre var der enkelte medbestyrelsen – Elisabeth Svendsen var en af de ”gamle”, der igen lemmer, der tog denne fornyelse meget fortrydeligt op og meldte
sig helt ud af ”kampen”. Vi måtte også erkende, at der desværre
havde fundet tid til at gøre en indsats for klubben, mens Lykke
ikke stod ret mange ude i kulissen, der var villige til at give en
Linnet i bestyrelses sammenhæng var et ubeskrevet blad – men
absolut ikke ubeskrevet i Ridgeback sammenhæng. Når der kom- hånd til fællesskabet og være med til at skabe nye tiltag til gavn
for os alle, men heldigvis var der nogle medlemmer, der meldte sig
mer nye ind, er der også nogle der forlader bestyrelsen – Nada
på banen og har været en god støtte for bestyrelsen i det forgangNikolic havde selv valgt at holde en pause efter mange år i klubne år.
bens bestyrelse, heraf 6 år som formand. Søren Holmegaard fik
ikke stemmer nok, til et fast sæde i bestyrelsen hvor han i denne Årets Ridgeback Dag blev afholdt i Blåhøj, hvor vi igen havde skæomgang havde haft sæde i 4 år, de sidste 2 år som formand – tak vet til vejrguderne og helgarderet, så vi havde en hal i baghånden,
til jer begge for en stor indsats, det er dejligt, at klubben kan træk- hvis det Danske sommervejr skulle vise sig fra sin mindre smilende side – og det gjort det –REGN mellem bygerne. Men det var en
ke på jer og jeres netværk i forbindelse med World Congress for
rigtig god dag, der blev afsluttet med de uofficielle konkurrencer,
Rhodesian Ridgeback i 2016, der jo skal holdes i nordisk regi –
inden vi kunne gå videre til middagen og uddeling af hædersbevisformentlig i Danmark.
ninger til årets hunde – endnu engang et stort tillykke til jer alle.
En anden markant skikkelse, der havde valgt at trække sig var
vores redaktør, Dorte Quist, der gennem de seneste år havde for- Hen over året er der bl.a. afholdt flere udstillinger, her må vi også
erkende at ”krisen kradser”. Deltager antallet har været fint –
mået at få vores blad fra sort/hvid til farver – samtidig har hun
været en utrættelig drivkraft bag vores flotte bog – tak til Dorte for men uden at være prangende. Selvom det er en ringe trøst, er det
den samme tendens i de fleste andre hundeklubber.
dette flotte arbejde, der har givet genlyd langt uden for klubbens
rammer. Samtidig skal der lyde en stor tak til alle jer medlemmer, Inden generalforsamlingen 2012, når klubben også at afholde sin
der har bidraget til dette flotte værk – ingen nævnt – ingen glemt. 2. Schweissprøve i Rold Skov, hvor vi igen håber på at rigtig manDen nye bestyrelse blev en geografisk skæv bestyrelse, med nu 5 ge Ridgebacks vil tage deres mennesker med til prøve (eller er det
omvendt).
medlemmer, der alle er bosat i Jylland – ikke verdens bedste
udgangspunkt for en landsdækkende forening, men det lagde blot Bestyrelsen har i beretningsperioden brugt en del krudt på nogle
et endnu større ansvar på bestyrelsen og klubben – vi skal huske få sager, der indholdsmæssigt måske ikke – set fra klubbens side
har været så store – men har fyldt meget for de involverede persoalle.
ner. Det er klart, at sådanne sager trækker tænder ud, og flere af
Bestyrelsen startede beretningsperioden med at ”slagte” alle bebestyrelsens medlemmer har været ved at kaste håndklædet i
styrelsens stående udvalg – det var absolut ikke fordi, de gamle
udvalg ikke havde gjort deres arbejde godt nok – det var et forsøg ringen i utide – heldigvis gjorde ingen alvor af truslen – det er dog
det absolutte flertal af klubbens medlemmer der har en stor posipå, at få nye medlemmer på banen og kompensere for den geotiv tilgang til tingene.
grafiske skævvridning , så vi ad den vej kunne udvikle klubben´.

Bestyrelsens beretning:
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Som alle nok har bemærket, har DKK trukket en del på sine medlemmer og dermed også specialklubberne, idet man ville ændre
reglerne for stambogsføring i Danmark. Det var virkelig hjerteblod,
man rørte ved og der har været mange menings tilkendegivelser i
den Danske hundeverden – bestyrelsen har også drøftet hele denne problematik igen og igen, men endte med at give DKK sit mandat til at ændre reglerne, ud fra den forudsætning ,at vi som klub
kunne få et direkte møde med DKK om de fremtidige avlsrestriktioner - og at det gamle udstillingskrav bortfaldt gør ikke den store
forskel.
Beretningsperioden blev også den, hvor klubbens første opdrætter
- seminar blev gennemført. Seminaret har været på tale flere gange i årenes løb, det samme har et dommer seminar. Erfaringerne
fra andre specialklubber tilsagde, at vi skulle afvikle et opdrætterseminar, inden vi kunne gennemfører et dommerseminar, for på
den måde at høre, hvad opdrætterne mener, at dommerne skal
vægte. Det var også bestyrelsens holdning, at der godt måtte bruges nogle penge på et sådan seminar, da det i stor grad handler
om klubbens formål jfr. lovenes § 3– ”Klubben har til formål i
samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK's formål
og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Rhodesian Ridgeback, samt gennem oplysning og i handling at fremme hensigtsmæssig avl og andre aktiviteter, der bevarer og/eller forbedrer racens kvalitet i forhold til racestandard,
sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber”
Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 skal afholdes i Danmark, som et samarbejde mellem de nordiske Ridgeback klubber
– det danske udvalg har allerede fundet egnede lokaliteter på
Sjælland og nu skal vi blot have de øvrige nordiske klubber på
banen – for selvom der er 4 år til, er de gået før vi får set os om.
Der har været mange udfordringer i årets løb for os alle, og de
bliver formentlig ikke færre i det kommende år. Bestyrelsen vil
gerne opfordre alle til at give en hånd – stor som lille – jo flere vi
er til at løfte opgaverne – jo lettere bliver de – og jo flere kan vi
løfte. Samtidige vil vi gerne takke medlemmerne for alle de gode
timer, der har været sammen med jer og jeres skønne hunde.

opdrættere melder ind – og det kunne være interessant at vide
mere om hvad får folk til at melde sig ud.

Aktivitetsudvalgets beretning:
Udvalget har arbejdet og afsluttet finpudsning af dets kommissorium.
Alle aktiviteter har i 2011 kørt stille og roligt. Der er kommet en
stigende interesse for schweissarbejdet; alene i Jylland er de 2
hold nu på tilsammen 25 hunde. På prøven i Rold Skov i april
2011 var der 5 hunde på 3 timer spor og 5 hunde på 20 timer
spor.
I april i år er der atter en prøve i Rold Skov og desuden er udvalget
optaget af Tirsbæk Green Game i Vejle 09-10 juni i Jylland og RRdagen på Sjælland.

Udstillingsudvalgets beretning:
Det blev i 2011 til 5 klubudstillinger, 3 i Jylland og 2 på Sjælland.
De inviterede dommere spændte meget bredt - England, Schweiz,
Belgien, Italien og Østrig, heraf var 2 af de inviterede dommere
selv Ridgeback opdrættere. Alle var søde til at give lange fyldestgørende kritikker, hvilket er meget værdsat bland udstillerne.
Vi må dog se i øjnene at finanskrisen også har ramt vores udstillinger. 2011 blev således et meget dårligt år når man ser på tilmeldingstallene:
2007 237
2008 295
2009 270
2010 310 (RR Specialen i forbindelse med World Dog Show gav
derudover 168 tilmeldinger)
2011 209

Det afspejles også tydeligt i årsregnskabet, hvor vi har et pænt
underskud på udstillingerne. Vi havde regnet med et noget større
tilmeldingstal til RR Dagen (51 tilmeldinger mod 70 i 2010), og
Årsregnskabet for 2011 viser et overskud, som dog kunne være
større. Kontingentindtægter er en smule lavere en sidste år – men selvom vores mål altid er at RR Dagen skal bære sig selv økonomisk, betød det at vi i år i stedet fik et pænt underskud. Det ser jo
holder et pænt niveau.
Resultatet for udstillingerne er et stort underskud – men sidste år da også ekstra dårligt ud i forhold til 2010 hvor vi, udover de 5
blev udelukkende reddet af WDS Specialen. Der er stor opmærk- klubudstillinger, havde RR Specialen med hele 168 tilmeldinger somhed på budgettet for hver udstilling og de sidste 2 udstillinger det gav jo naturligvis økonomien et meget stort løft!
Nytårsudstillingen blev på vanlig vis holdt i Tilst - og blev afsluttet
i 2011 gav overskud. RR Dag gav et stort underskud, dels pga.
med frokost ved Helle & Henrik. Tak for det - det var som altid en
meget få tilmeldinger i forhold til tidligere år (51 tilmeldinger i år
2011 mod 70 i 2010), men også pga. forplejningen/middagen – hyggelig afslutning på dagen.
det ser ud til at der var noget uklarhed omkring betaling for drikke- RR Dagen blev igen holdt i Blåhøj, men som sædvanligt var vejrguderne ikke helt på vores side, og vi valgte derfor at rykke indenfor i
varer.
Boden giver underskud. Vi har igen nedskrevet værdien og sælger hallen. Dagen blev på behørig vis afsluttet med en skøn middag
jakkerne til indkøbspris og de var lagerført til udsalgspris. Det på- kreeret af Henrik og drengene, og vi fik fejret årets hunde. Vejret
betød desværre også at søndagens arrangement med lure- courvirker budgettet negativt.
Hvalpeanvisning tager et kæmpe hop fremad, men sidste år kom sing måtte aflyses.
Vi takker alle de der har givet en hjælpende hånd med i årets løb mange på listen i slut 2009 så indtægten for 2010 ligger delvis i
2009 – og det samme gælder så for 2011, hvor mange kuld er på både med indhentning af sponsorpræmier, opsætning af katalog,
afholdelse af barn/hund konkurrencer etc. Uden jer ville det ikke
listen nu og har betalt i 2010.
kunne lykkedes!
Vi har en meget stor indtægt på bogen, og den løfter meget af
regnskabet.
Omkostninger til GF & Bestyrelsesmøder er halveret! Det skyldes
Avls- & sundhedsudvalgets beretning:
dels at vi alle nu er bosiddende i Jylland, og derfor sparer bropengene samt dels at vi nu i større udstrækning kan holde bestyrelVi har i mange år vendt muligheden for et opdrætterseminar, og i
sesmøderne i privat regi.
2011 blev de mange tanker endelig til virkelighed og seminaret
kom således på kalenderen – nærmere bestemt 4.marts 2012.
Medlemsskaren bestod d. 31/12-2011 af 203 danske medlemmer og 6 udenlandske medlemmer = i alt 209 medlemmer. Desværre er der hvert år et stort frafald i de nye medlemmer, som
Fortsættes på side 20

Årsregnskabet.
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Klubben lykønsker

Tankerne bag seminaret var dels at styrke et samarbejde mellem de
”gamle” opdrættere, men også at ruste nye og eventuel kommende opdrættere bedre. Målet var at fortælle om de forskellige problemer der er i
racen, for at sikre at vi alle arbejder målrettet for at søge at begrænse
disse sygdomme. Men også en generel oplysning om genetik og sygdommens arvelighed samt en gennemgang af de forskellige genetiske tests
der er mulige findes interessant.
Vi håber således at kunne styrke den videre avl, samt sikre opdrætternes
fokus og viden omkring racen og de sundhedsmæssige problemer der er.
Se også kuldregistreringer/importer samt HD/AD statistik side 6-8

Blad udvalget s beretning:
Ny lydighedstitel LP2
DKCH DKRLCH Rally B Rally V Rally E
SeVCH NoVCH UHP FP LP1 LP2
Ökensandens Poma Von Yesekani
Ejer: Nicolai Frederiksen og Lene Tornkjær

En ny redaktør har sat sig i stolen og fortsat den gode linje med et flot og
inspirerende blad til medlemmerne. Undervejs har der været et par knaster omkring bl.a. billedmateriale – bl.a. omkring kvaliteten – et billede der
ser skarpt ud på en 4” skærm på kameraet er det ikke altid i tryk kvalitet.
Videre er det besluttet, at kun fotografens navn på for- og bagside billedet
nævnes. Billeder indsendt i forbindelse med artikler, nævnes fotografen
(hvis det ønskes) KUN sammen med forfatteren. Ellers forsøger udvalget
hele tiden at sondere terrænet for gode tilbud til bl.a. trykning og forsendelse, da bladet er en ikke ubetydelig post i regnskabet.

WEB og PR udvalgets beretning:

Ny Dansk Champion
DEVDHCH Kuzonga`s Foenix
Ejer: Karina Green

Udvalget har levet lidt stille i perioden, dog har vi kigget på medlemmernes
hjemmesider, hvortil der er linket fra klubbens hjemmeside. Alle de sider,
hvor der ikke er sket noget i det sidste år, har fået en mail, hvor de opfordres til at få aktualiseret siden ellers fjernes linket på klubbens hjemmeside. Vi har også drøftet en ”ny” hjemmeside og ville gerne have en mere
moderne og brugervenlig side, men både tid og evner har sat sine begrænsninger – så er der en, der har mod på at hjælpe klubben med denne
opgave, så kontakt udvalget.
På PR siden er det vores bog der har været hovedattraktionen, den er blevet rigtig godt modtaget, både blandt medlemmerne ,men også i den brede
offentlighed – så det har været det helt rigtige at satse både tid og penge
på dette projekt.

INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 28/4
2012
Forslag indsendt af Lene Tornkjær

"Alle præmierede resultater fra Lydighedsprøver, Rallyprøver, Agilityprø-

ver, Sporprøver og andre brugsprøver skal have mulighed for at komme i
rrk bladet uanset om det er 1. 2. eller 3.pr. hvis ejeren/føren ønsker dette. Og ikke kun de titelgivende 1.pr."
Ny Tysk Champion
DEVDHJCH DKCH DEVDHCH Akizuri Ika Abudiwa
Ejer: Stinne Elgaard & Mads Jensen
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Da det må være ejerens/førens glæde ved fx en 3.pr i Elite klassen til
lydighed som skal afgøre om resultatet skal i rrk bladet og ikke bestyrelsen.

DKK STORE RING
Er den estimerede andel af hunde over fire år, som
har sygdomme i tænder og mundhule. Det er typisk
betændelse i tandkødet, der medfører lommedannelse mellem tand og tandkød, som gør, at bakterier
får mulighed for at udvikle sig.
Daglig brug af en blød tandbørste sammen med en
passende tandpasta er den mest effektive måde at forebygge problemet på.
Kilde: dyrlægevagten.dk

85 %

DKK Herning 05.11.2011
Bedst in Show 2 - Avlsklasse
MultiCH Tusani Cool Bakari

STEMMESEDDEL
Til Rhodesian Ridgeback Klubbens bestyrelsesvalg 2012
Stemmesedlen lægges i en kuvert, som lægges i yderligere en kuvert.
På den yderste kuvert SKAL der påføres ”STEMMESEDDEL” samt afsenders navn og
adresse (vigtig af hensyn til kontrol af medlemskab—ellers ugyldig).
Det hele medbringes til Generalforsamlingen ellers sendes til den ene af klubbens revisorer: Klaus Lambæk, Kastanievej 4, Harridslev, 8930 Randers SØ
Frist for aflevering med post er den 21. april 2012.
§8

Valg til bestyrelsen (uddrag)

Stk.7

Stemmesedler udsendes i blad 1 til alle stemmeberettigede
medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2.
De udfyldte stemmesedler skal være klubbens revisor i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse eller
afleveres på generalforsamlingen inden dagsordenens pkt. 8

Stk. 8

Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen
af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

Hvis du er ENKELTMEDLEM må du max. stemme på 2 personer

DKK Herning 06.11.2011
Bedst in Show 3 - Avlsklasse
MultiCH Tusani Cool Bakari

DKK Årskonkurrence 2011
Årets Avlshund nr. 2 2011
MultiCH Tusani Cool Bakari

Hvis du er FAMILIEMEDLEM må I max. stemme på 2 x 2 personer

Stemmeseddel 2012
Enkeltmedlem

Familiemedlem

Stinne Elgaard
Poul H. Jensen
Helle Lauridsen

DK’s kåring af Årets Hunde 2011
i Herning den 06.11.11
Årets Opdrætter 4: Kennel Hazinas
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Stemmeseddel kan evt. kopieres

Rhodesian Ridgeback Klubbens
nye hovedsponsor
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HVALPELISTE
Hvalpe
Opdrætter:

Forældre:

Født:

Forventet
levering:

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11
4690 Haslev
Tlf. 32556026/25396026
http://www.kinyemi.com/
kinyemi@kinyemi.com

F: INTCH, NOCH, DKCH, SECH, LVCH, EECH,
NORDCH, NORDV08, FINV08 Kangelanis Gentle
Thanzi by Clay
HD: A, AA: 0
M: DKCH, KLBCH Spring Valley's Athena Olympia
HD: A, AA:

11-02-2012
4 hanner
7 tæver

Uge 14

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

14-02-2012
4 hanner
3 tæver

Uge 14

Forventet fødsel:

Parrede tæver:
Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
3460 Birkerød
Tlf. 45811040/40975571
http://www.hazinas.dk/
lena@hazinas.dk

F: INTCH DECH DEVDHCH CHCH Glenaffric Ulanyo
Of Zuritamu
HD: A, AA: 0
M: DKCH KBHV11 Hazinas 4th Tafika
HD: A, AA: 0

Uge 18

Uge 26

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

Marts
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Referat fra bestyrelsesmøde
den 16/2 2012
Bestyrelsesmøde hos Lykke Linnet
1.
a.

godkendelse af referat fra sidste BM
godkendt

2.
Post
a. Mail fra 2. suppleanten d. 24/11 om at han trækker sig
fra sin ”totalt ligegyldige post” som 2.suppleant m.v.
b. Indskærpelse fra DKK at der SKAL være en elite klasse i
alle officielle LP prøver
c. DCH har lavet såkaldte ”pasningsvejledninger” om forskellige racer (ikke RR) hvilket har givet en del bølger i
hundeverdenen. DKK har taget møde med DCH og der er
ro på sagen
d. Papirer for ekstraordinært Repræsentantsskabmøde –
referat andet steds i bladet, sundhedsudvalget booker
møde med DKK efter vores opdrætterseminar
e. Forslag til dommerønsker til DKK – indsendt fra udstillingsudvalget
f.
Problemer med klub cert til RRK udstilling i Tilst, afklaret se i øvrigt hjemmeside for gældende regler.
g. Brev fra medlem vedr. bestyrelsens arbejde –Erik svarer
h. Brev fra medlem af aktivitetsudvalget vedr. mgl. møde i
udvalget, Elisabeth svarede med forslag
i. Problem under Tilst udstillingen vedr .fotografering rundt
om ringen. Der er meget forskellige versioner af situationen. Bestyrelsen mener at der ikke forefindes faste fotopladser på klubbens udstillinger og at der skal være plads
til alle - så man må bevæge sig og selvfølgelig vise fornødent hensyn.. Der bliver oprettet en offentlig konto på
nettet, hvor ALLE er velkomne til at oploade billeder til fri
afbenyttelse for klubben og alle andre interesserede.
j. Medlemmer af udstillingsudvalget - Jyllandssiden er dækket stærkt ind, men der mangler en eller flere fra Sjællandssiden.
k. Dommer er fundet til FDA udstillingen lørdag 02. juni
2012 – det bliver John Finnich Pedersen
l. DKK - Der er en nyopdateret liste over mentalbeskrivere
på hjemmesiden, det er DEN der skal bruges!
m. Medlemmernes hjemmesider – der er modtaget, kommentarer om nogle af siderne og deres indhold, men hvor
meget skal klubben gå ind i det spørgsmål? Tages op på
GF under EVT;
n. Jette Ramvad vil gerne gå dommeraspirant på Rhodesian
Ridgeback – det lyder fint
o. Tilbud fra Oliver til vores medlemmer vedr rabat ordning
– vi spørger medlemmerne om de er interesserede?
p. Ikke muligt at afholde LP og Rally for alle racer på RR
dagen, da det sammenfalder med en DKK prøve - så alle
lydige RR - meld jer til !!
q. Dansk dommer vil gerne dømme RRs igen - kontaktes af
udstillingsudvalget.
r. Forslag til diskussion på GF –hvad skal lykønskes i bladet
og hvad ikke?
s. Anne Sofie Gothen vil gerne uddannes som dommer for
racen, og deltage i opdrætter seminar – det lyder OK
t. DKK formandsmøde – da der allerede har været en del
møder i DKK regi for formændene, er der flere klubber
der ikke synes det er nødvendigt, men DKK undersøger
om man kan aflyse dette lov bestemte møde - hvis mødet
ikke aflyses, deltager formanden.
u. Kim Vigsø uddannet som dommer for alle racer i grp 6
v. Klubbens ansvarsforsikring skal fornys
w. Invitation til Roskildes “store hestedag”, det forlanges at
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x.

y.

standen skal bemandes i hele åbningstiden i to dage, det
har bestyrelsen vurderet at vi ikke har resourcer til
Invitation til Tirsbæk Green Game v. Vejle ,hvor de gerne
vil se os demonstrere Lure –coursing og Schweiss. Det
lyder spændende og det undersøges nærmere hvad kravene er.
Der er modtaget kandidatur til bestyrelsen fra Poul H.
Jensen, Helle Lauridsen og Stinne Elgaard

3.
a.

Økonomi (regnskabet)’
Kassereren gennemgik årsregnskabet med sine kommentarer, medlemstallet er rimeligt stabilt, udstillingerne begynder at hvile i sig selv, på trods af generelt
faldende antal udstillere. Se selve regnskab andet
steds i bladet.

4.
a.

Kommende opdrætter seminar (dagsorden mv.)
Sted og dagsorden er på plads, men eksterne foredragsholdere har endnu ikke givet tilsagn

5.
a.

Kommende GF
Der er tre kandidater, samt et forslag til ændring af de
etiske regler fra Avls og Sundhedsudvalget, samt et
par punkter til diskussion under eventuelt. Beretninger
fra udvalgene skal sendes til Erik snarest

6.
a.

Blad 1 – 2012
Tilbud fra ny trykker, god pris, (billigere) forenklet forsendelse, lyder interessant - redaktøren arbejder videre med
opgaven.
Helle skriver klummen om opdrætter seminar

b.
7.
a.

Kommissorier til stående udvalg
Reviderede og næsten i orden, aktivitetsudvalgets skal
gennemarbejdes - Elisabeth forestår.

8.
a.

Nyt fra udvalgene
udstillingsudvalg: forslag til udstillingskalender 2013
under udarbejdelse. Styr på årets GF udstilling, i Slagelse
Avls og Sundhedsudvalg har haft møde, styr på opdrætterseminar og sundhedsundersøgelse, samt forslag
til ændring af etiske anbefalinger
Aktivitetsudvalg: der skal hurtigst muligt afholdes et
møde - evt. telefon
Web og pr udvalg er i gang med at gennemgå medlemmernes sider for at se om de er blevet opdateret i det
sidste år. Der søges en person til at opdatere udstillingsresultaterne på webben
Bladudvalg: se ovenfor
Verdenskongresudvalg: annonce for Verdenskongressen i Canada skal i bladet. Erik skriver til de andre
nordiske formænd/damer om dannelse af et fælles
nordisk Verdenskongres udvalg. Vi kommer også med
oplæg til kommissorie.

b.
c.
d.

e.
f.

9.
a.

Næste BM
16.5 2012 hos Stinne

10. evt
Kommende dommerseminar lægges i udvalg, bestående af
Lykke Stinne og Rikke

Flere sunde hunde
Tekst: Erik Kristensen
Under denne overskrift, har DKK for alvor sat gang i debatten i
den Danske hundeverden. Baggrunden er desværre noget dyster
– antallet af stambogsføringer i DKK er gennem de seneste år
styrtdykket. Det samme gør sig gældende i de andre nationale
stambogsførende organisationer (DRU, DJR,DHL mv.)– men antallet af hunde i Danmark er stort set det samme – dvs. der lever en
masse hunde, som DKK og dermed specialklubberne ikke ved
noget som helst om. Man kunne så bringe ”brød nid” på bane,
men fakta er at DKK’s medlemstal ligger forholdsvis konstant
omkring de 30.000 medlemmer og økonomien i DKK er heller ikke
så ringe!
Derfor har man været igennem ekstraordinært formandsmøde, en
række medlemsmøder ude i landet og sluttelig et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, hvor man lavede nogle radikale ændringer i forhold til det at opdrætte hunde. Først og fremmest forsvandt udstillingskravet, regler blev gjort til anbefalinger mv. Det
der så står tilbage, er at de enkelte specialklubber skal have et
møde med DKK omkring deres regler for opdræt, men også hvilke
avlskrav, der skal ligge – dette møde tager RR klubben i løbet af

foråret, efter opdrætterseminaret og formentlig efter generalforsamlingen.
Formålet med denne lempelse af reglerne er dybest set, at få flere
hunde stambogført og dermed få - dels et større overblik over
hundene, dels også at kunne finde de helt rigtige avlsdyr til fremtidens SUNDE hunde: Der går formentlig rigtig mange hunde rundt,
der har nogle rigtig gode egenskaber – men hvis de ikke er stambogførte, kan vi ikke bruge dem i den videre avl – og man holder
stadig fast i FCI’s racestandarder – så en Ridgeback skal også i
fremtiden ligne en Ridgeback!!!
DKK rolle skal i fremtiden være meget mere rådgivende/vejledene
overfor både – specialklubber, opdrættere og ikke mindst nye som
gamle hundeejere. Samtidig er DKK meget opmærksomme på at
der skal gøres en meget kraftig indsats for at øge kendskabet til
DKK også i forbindelse med udstillingerne.
Vi kan være enige eller uenige i opblødning af reglerne – men
sådan er det blevet, og det skal klubben få det bedst mulige ud af
– ikke mindst af hensyn til vores elskede hunde.

Opdrætterseminar
den 4. marts 2012
Tekst: Erik Kristensen
Klubbens første opdrætterseminar blev afholdt søndag den 4.
marts 2012 på Fyn.

29 engagerede medlemmer havde meldt
deres ankomst, til en
super spændende dag,
hvor der blev drøftet alt
fra hundekiks til den genetiske arvemasse.
Avls- og Sundhedsudvalget havde fået sammensat et super spændende og interessant program
for dagen – men der var også tid til erfaringsudveksling mellem gamle og nye opdrættere – flere
hanhundeejere havde også fundet vej, hvilket var meget glædeligt .
Tak til alle fremmødte for en rigtig god og saglig dag, hvor alle gik
hjem med masser af information og inspiration. Seminaret vil
blive omtalt mere udførligt i næste nummer af bladet.
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RR-materiel status:

Kan du fange
mig, søster?

Rhodesian Ridgeback klubben har gennem årene
investeret i en del materiel; det er
tid til en status på materiellet.
Har du materiel liggende/i brug
bedes du sende en mail til klubbens kasserer med oplysninger
om dette, så materiel listen kan
opdateres.
Der vil blive fulgt op på listen
på den årlige generalforsamling.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

Halm kan bruges til mange ting—bl. a. til leg for Rhodesian
Ridgebacks en lidt trist forårsdag på heden

Kennel Bitte-Nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7
2870 Dyssegård

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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Returneres ved varig adresseændring

Afsender:
Rhodesian Ridgeback Klubben
v/Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens
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