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KLUMMEN 

Side 3 

Ridgeback-hvalpe bør tjekkes for sinus af erfarne fingre.  

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

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

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

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

SJÆLLAND:   

 Nada Nikolic 

 Tlf.:   3255 6026 / 2539 6026 

 E-mail: kinyemi@kinyemi.com  

 Søren Holmgård  

 Tlf.:  2010 0124 

 E-mail: holmgaard@zumelis.dk  

 Vibeke Poulsen 

 Tlf.: 3966 3134 / 2822 8746 

 E-mail: kennel@bittenus.dk  
FYN: 

 Anna Marie Haslund 

 Tlf.: 3510 6004 / 2180 8334 

 E-mail: haslund@cool.dk  

  

 

JYLLAND: 

 Klaus Lambæk 

 Tlf.: 5663 6345 

 E-mail: mgongo@mgongo.dk 

 Helle Lauridsen 

 Tlf.: 8624 4069 

 E-mail: helle@kibutata.dk  

  Stinne Elgaard 

 Tlf.:       8655 4242 

 E-mail: stinne@akizuri.dk  

  Ane Marie Vilhelmsen 

 Tlf.:       9714 4072 / 4079 4072 

 E-mail:  rhodesian-ridgeback@izinja.dk 

RRK sinus-tjekkere 

Kære medlemmer –  

Så kan vi se tilbage på en veloverstået generalforsamling – 

23 fremmødte stemmeberettigede er nu ikke så ringe end 

da – specielt når vi ser rundt til andre og større klubber, hvor 

fremmødet er noget mere beskedent. 

Efter generalforsamlingen sidder bestyrelsen stadig med en 

række  opgaver, bl.a. hvordan vi får flere medlemmer til at 

tage ansvar og del i klubbens aktiviteter. Rhodesian Ridge-

back Klubben skulle jo gerne være en aktiv og spændende 

klub, der er et aktiv for medlemmerne og deres hunde, og 

ikke en klub man ”kun” er medlem af, blot fordi man nu har 

valgt verdens bedste hunderace!!!  Jeg ved godt, at vi alle 

har travlt – vi vil gerne nå det hele -  familien, egne hunde, 

andre dyr, arbejde, sport, venner, ferie, hus, have og ikke 

mindst os selv – så der er ikke meget tid til Rhodesian 

Ridgeback Klubben – men hvis alle giver et lille nap, behø-

ver vi jo heller ikke at bruge så meget tid. Et rigtig godt ek-

sempel, er når vi afholder udstillinger, her er medlemmerne 

blevet gode til at hjælpe med at rydde op – så kan vi i løbet 

af en halv time have ryddet en hal for tæpper, borde, boden 

er pakket sammen osv osv. Hvis ikke der var denne velvilje 

til at hjælpe med oprydningen – så havde det taget noget 

længere tid – jeg ved det af bitter erfaring. 

Hvis vi skal vende denne udvikling, kræver det at vi alle giver 

et lille nap – ellers kommer vi uvilkårligt ind i en ond spiral – 

og det vil vi IKKE. Ridgeback aktiviteter skal, efter min bed-

ste overbevisning udspringe og dyrkes i klubben  - Derfor 

kære medlem – meld dig nu på banen, om du har lidt eller 

meget tid, som klubben evt. kunne disponere over – ved 

fælles hjælp kan vi nå langt. 

Et af de kommende arrangementer er Ridgeback Dagen, der 

afvikles lørdag 1-2. september på Sjælland – vi er mange 

der takker ”RR-dags teamet” for en kæmpe indsats. De har 

med  lidt råd og vejledning fra de erfarne, fået et rigtig flot 

arrangement stablet på benene, selv om ingen i temaet har 

prøvet at arrangere en RR dag før – så nu skylder vi alle at 

bakke op om dagen, enten som direkte deltagere eller også 

som tilskuere – ELLER hjælpere, der er helt sikkert brug for 

flere hænder, for at få tingene til at hænge sammen, så de 

også selv kan være med hele dagen. 

Som det er fremgået ved flere lejligheder, har vi flere udfor-

dringer i forhold til det fremtidige avlsarbejde – DKK’s avls 

restriktioner er blevet til anbefalinger. Alle specialklubber 

under DKK har muligheden for at få et møde med DKK og 

diskutere/forhandle restriktionerne for netop deres race. 

Rhodesian Ridgeback Klubben, skal have sådan et møde 

med DKK i august måned, hvilket vi ser meget frem til. Jeg 

har fra flere klubber i bl.a. FDA regi erfaret, at det er meget 

få ting klubberne får lov til at beholde som egentlige restrik-

tioner – MEN MEN MEN nogle klubber har fået lov til at påfø-

re stambøgerne ”opdrættet efter xx klubbens etiske anbefa-

linger” og for at klubbens opdrættere skal kunne komme på 

de respektive klubbers hvalpelister mv. skal de etiske anbe-

falinger følges. Det der er bestyrelsens helt klare overordne-

de mål, er at der i al fremtid bliver opdrættet sunde og raske 

Rhodesian Ridgeback’s, der også lever op til FCI racestan-

dard – det må og skal vi - både som klub, som opdrættere, 

som hanhunde ejere og som medlemmer være med til at 

sikre og ikke mindst DKK – for uden racehunde – ingen DKK 

– kort og godt. 

Sluttelig vil jeg ønske alle jer medlemmer og jeres dejlige 

hunde en rigtig god og fornøjelig sommer – husk at en bil 

kræver meget lidt sol for at blive MEGET varm!!! 

Af Erik Kristensen 
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Side 4 

 

Referat af generalforsamling i  

Rhodesian Ridgeback Klubben 29/4 2012  

Det blev konstateret at General forsamlingen er lovpligtigt 

indkaldt og at der er 23 stemmeberettigede tilstede 

1. Valg af dirigent 

Ole Søager valgt som dirigent. 

 

2. Valg af Referent 

Helle Lauridsen valgt 

 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

Karin og Nada 

 

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 

a. Udover den skriftlige del informerer Erik om de nye avls-

restriktioner, klubben skal have møde med DKK om dem, 

men bestyrelsen har valgt først at tage mødet når den nye 

bestyrelse er fastsat. 

b. Nada: udstillingskrav frafaldet er katastrofe for vores ra-

ce, jeg håber virkeligt at den nye bestyrelse kan slå igennem 

overfor DKK, Ridgen er VIGTIG! 

c. Søren: synes det er en fantastisk farlig udvikling med 

DKKs frafaldelse af avls krav. Erik forsøger at forklare DKKs 

baggrund. Søren: hvad er formålet med at stambogføre alt 

og bare få en ringere status? 

d. Hvis DKK ikke vil følge vores krav må vi sige, at vi selv 

laver vores egne krav 

e. Udvalg : GF mener at det var et kæmpe selvmål at besty-

relsen nulstillede udvalgene efter sidste GF , når medlem-

mer i de gamle udvalg kun kunne holde øje med deres sta-

tus via hjemmesiden. Flere der havde lyst til at fortsætte 

men som ikke blev spurgt. Der manglede dialog og venlig 

opfordring til at stille op i udvalg. Ærgerligt hvis alle aktivite-

ter foregår udenfor udvalgene 

f. Beretningen meget svær at læse med sort på grønt 

g. Bestyrelsens beretning blev ensstemmigt godkendt 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge).  

a. Medlemstal svagt faldende nu på 182 medlemmer 

b. der er solgt ca 250 eksemplarer af bogen, så det er fan-

tastisk flot. 

c. Udgift til bestyrelsesmøder mere end halveret da alle bor 

i samme område. Medlem foreslår skype møder i stedet for 

fysiske bestyrelsesmøder? Svar fysiske møder er nødvendi-

ge fordi møderne ofte varer 6-8 timer og det er for lang tid 

over internettet og selv med en højere frekvens af møderne 

bliver det for meget. Internet hastighed også et problem 

d. GF blev enige om at fortsætte med gaver på udstillinger, 

selvom det koster ca. 25 kr. per deltagende hund 

e. Regnskabet er ensstemming godkendt og der er tildelt 

ansvarsfrihed 

6. Fastsættelse af kontingent. 

a. Kontingentet fortsætter uændret 

7. Behandling af indkomne forslag. 

a. Forslag om at alle brugsresultater skal i bladet, blev for-

kastet med stort flertal, da GF så også syntes at alle udstil-

lingsresultaterne skulle i. Derimod blev det vedtaget at alle 

INDSENDTE resultater der er pointgivende til stillingen for 

årets hund, skal bringes på hjemmesiden.   

 

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 

a. Der var 5 ugyldige stemmesedler 15 stemmer fra enkelt-

medlemmer og 22 fra familie medlemmer 

 I Helle 38 

II Stinne 27 

III Poul 21 

9. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsupple-

ant 

a. Valg af 1 hvalpeanviser : Margit Sand Nielsen fortsætter 

gerne.  

b. 2 revisorer: Karin Andersen, Karina Møller 

c. 1 revisorsuppleant: Vibeke Poulsen 

10. Eventuelt. 

a. Vibeke: Ros: til bladudvalget fra Vibeke – godt at vi skri-
ver om at kommunikere med opdrættere om hundens sund-
hed. Udstillinger med bredt udvalgt af dommere, men resul-

tater ofte lidt sent på webben  

 

Fortsættes side 5 
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b. Vibeke: Uartigt og uacceptabelt for medlemmer af udvalg 

at genere medlemmer der fotograferer, ALLE skal opføre sig 

ordentligt! 

c. Efter Lene’s forslag om brugsresultater i bladet blev vi 

enige om at der skal mere på hjemmesiden om brugshunde 

arbejde (det kommer der kva den nye resultatside så snart 

medlemmerne begynder at indsende resultater)  

d. Helle: Hjemmesiden er begyndt at have problemer da vi 

ikke kan supportere det system den er bygget i, men vi kig-

ger på et nyt system 

e. Søren: Forslag (vedtaget) om fast gebyr for link til hjem-

meside – så skal folk nok holde dem i orden, bestyrelsen 

laver et oplæg som skal kædes sammen med kennel an-

noncerne i bladet 

f. Bestyrelsen: Klubben vil ikke checke facts på medlemmer-

nes sider, det er medlemmernes eget ansvar at overholde 

sit etiske ansvar om sandhed og soberhed.   

g. RR dags udvalget: RR dagen bliver to-dages arrangement,  

der bliver overnatning på vandrehjem og der afholdes også 

LP prøver der. Hjælpere søges. 

h. Vibeke: Dommerseminar – med eller uden medlemmer? 

Udvalget spørger dommerforeningen hvad dommerne øn-

sker. 

i. Helle: Alle officielle brugs resultater skal med på siden, 

alle resultater der er pointgivende til årets brugshunde kan 

komme på. 

22. maj 2012 

 

Ole Søager – dirigent 

Helle Lauridsen – referent 

 

Bestyrelsen er i besiddelse af underskrevet referat fra diri-

gent og referent. 

Oliver´s Klubaftale—sådan gør du 
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Rhodesian Ridgeback Klubbens 

Schweis-prøve i Rold  

Traditionen tro, eller i hvert fald for 2. år i træk, bød april 

måned  på Rhodesian Ridgebackklubbens Schweissprøve i 

Rold. Søndag den 22.04 stod to hold forventningsfulde del-

tagere klar foran jagthytten til morgenens parole. 

Klar til at hjælpe os gennem dagen på sædvanlig professio-

nel vis stod Prøveleder Marlene Svendsen samt et hold gar-

vede stifindere og hornblæsere. 

Dommere var Frederik Svendsen for hold  1 og Brian Seitz-

berg for hold 2. 

Efter endt lodtrækning om sporene begav de to hold sig ud i 

terrænet, hold 1 fik tildelt Østerskoven og hold 2 Vestersko-

ven.  

Hold 1 bestod af 400m/3-timers spor, 1 lagt med færtsko, 

resten dråbeudlagt. Dommer for hold 1 var Frederik Svend-

sen. 

Hold 2 bestod af både 400m/3-timersspor og 400m/20-

timersspor, alle lagt med færtsko. Dommer for hold 2 var 

Brian Seitzberg.  

Fælles for alle sporene var at de var lagt med kronvildtblod. 

Vejret viste sig heldigvis fra sin bedste side på dagen, det 

var tørvejr, uden for megen vind og med lidt solskin til at  

varme temperaturen lidt op for både mennesker, hunde og 

fært. 

 

11 af prøvens 14 deltagende hunde var Rhodesian Ridge-

backs, dejligt at så mange af vores medlemmer deltager i 

både træning og på prøver, flere havde taget turen fra Sjæl-

land til Rold for at deltage.  

Prøvens præmieringer fordelte sig således: 

Tre 1. præmier 

Tre 2. præmier 

Otte o. præmier 

 

Til dagens bedste Ridgeback på 400m/3-timers spor uddel-

tes Det Jyske Schweissholds Vandrepokal, denne er indstif-

tet til prøven i år og uddeles herefter en gang årligt på Rho-

desian Ridgeback Klubbens forårs schweissprøve i Rold til 

bedste Ridgeback med 1. præmie på 400m/3-timer. 

(Pokalen blev i år givet til Linnemann Adins E’kati) 

 

 

 

 

Af Lykke Linnet 
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Inanda Mellberg Edelrood’s vandrepræmie, som indstiftedes 

i 2011 og uddeles èn gang årligt på Rhodesian Ridgeback-

klubbens  forårsschweissprøve i Rold til bedste Ridge-back 

med 1. præmie på 400m/20-timers spor, blev desværre 

ikke uddelt i år, da ingen afprøvede Ridgebacks opnåede 1. 

præmie på 400m/20-timers spor. 

Til slut er der kun at sige tak til Marlene Svenden for en me-

get veltilrettelagt prøve og et tak til Lindenborg for lån af 

skoven samt en stor tak til vores to kompetente dommere.  

Vel mødt derude til træning og sporprøver 

Dagens bedste Ridgebacks 

Linnemann Adins E’kati 

Opdrætter og ejer: Lykke Linnet, Kennel Linnemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izinja Yanche`s A´duma 

Ejer: Bente Lodahl 

Opdrætter: Ane Marie V. Vilhelmsen, Kennel Izinja 

DKK STORE RING  

DKK International Udstilling 
Fredericia 
11.02.2012 
BIS-Avlsklasse 
MultiCH Tusani Cool Bakari 
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Rhodesian Ridgeback Klubbens 

opdrætterseminar den 4. marts 2012 
Velkomst v. Erik Kristensen (formand for RRK): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik bød alle deltagere velkommen - dejligt at så mange var mødt 

op, og som noget ikke ret mange klubber kan prale af, så var flere 

af vores hanhunde ejere repræsenteret. 

Uden diskussion må det antages at alle deltagere på seminaret 

har en stor interesse i avl og sundhed for vores dejlige race - men 

for at vi kan blive bedre, er det vigtigt at vi taler om tingene! Men 

det betyder også, at vi skal være bedre til ikke at pege fingre ad 

hinanden, men i stedet forsøge at tale sammen og hjælpe hinan-

den. Hvis ikke vi får tingene frem i lyset, kan vi jo ikke agere på 

dem.  

Samtidig står hele den danske hundeverden over for store foran-

dringer, så hvis vi ikke ved, hvad vi vil og hvad vi kan – så går det 

udover vores race – og det vil vi ikke.  

 

Genetik - sygdomme og nedarvning v/ Dyrlæge Christina Gulløv: 

  

Til at fortælle lidt om genetikken bag sygdomme og måden disse 

nedarves på, havde vi inviteret Dyrlæge Christina Gulløv. Christina 

blev i 99 uddannet Dyrlæge, og praktiserede fra 99-07. Herefter 

tog hun fra 08-11 en Ph.d. på LIFE, hvor hun skrev afhandlingen 

“Canine Genetic Epilepsy, A Study of Breed-associated Epilepsy, 

Familial 

Predisposition and Clinical Phenotype”. I dag fungerer Christina 

som selvstændig rådgivende dyrlæge – se mere på www.dit-dyr.dk 

 

 

Christina fortalte lidt om den generelle genetik, samt om nogle af 

de racespecifikke sygdomme Rhodesian Ridgeback’en kan være 

disponeret for. Den hele hund skal ses som en samlet pakke, og vi 

skal altid huske: 

• Uanset hvor meget vi tester vil der forekomme sygdomme 

• Mutationer opstår hele tiden og ofte! 

• Jo flere hunde vi udelukker fra avlen – jo mindre biologisk varia-

tion 

• Vi har brug for den genetiske variation 

• Undgå syge dyr i avlen 

 Lav strategi for brug af bærere i avlen 

• Dan et overblik over de sygdomme som forekommer 

• Sørg for at prioritere de forskellige sygdomme, så de mest fatale 

også bliver de mest uønskede i avlen 

• Avl indenfor racestandarden men ikke efter at lave kloner 

• Lav den bedst mulige samlede pakke +/- 

• Målet må være at afkommet er bedre end forældrene 

Christinas anbefalinger : 

 
Åbenhed 

• Ingen avler syge hunde med vilje 

• Ved mistanke om et race-specifik problem – opret overvågnings-

program. 

  

Information 

• Tavshed fjerner ikke problemet men lader det vokse! 

• Hurtigere viden – hurtigere handling 

• Vidensdeling – www.belgian-epilepsy.dk & www.petit-epilepsi.dk 

  

Klubben har allerede vist stor interesse i sundhedsarbejde 

  

”No matter how many mistakes you make or how slow you pro-

gress, you are still way ahead of everyone who isn’t trying” 

  

Vi modtog følgende kommentar efter seminaret: ”Tak for en super 

god oplevelse af jeres opdrætterseminar idag. Jeg synes at det var 

et rigtig flot seminar I havde strikket sammen, og det efterlader 

mig med et indtryk af jeres klub som en særdeles seriøs og visio-

nær en af slagsen.” 

Det synes vi godt vi kan være stolte af! 

 

Agria Breed Profile: 

  

Da Agria Breed Profilen fylder en hel del, har vi valgt at bringe en 

mere fyldestgørende artikel om denne i næste nummer. Men vo-

res egen sundhedsundersøgelse stemmer ganske godt overens 

med det Agria Breed Profile viser. 

  

DKK "Flere sunde hunde" v/ Erik Kristensen & Helle Lauridsen: 

 

Et af de fremtrædende emner for tiden, er naturligvis DKK's æn-

dringer i stambogsførings reglerne. Erik kom med en kort gennem-

gang at DKK's hovedteser og begrundelser for deres beslutning 

om fjernelse af avlsrestriktioner. 

Som tidligere nævnt bl.a. i bladet, er der gennem de seneste år 

sket et drastisk fald i antallet af stambogsførte hunde – ikke kun 

ved DKK men også andre organisationer. DKK’s medlemstal er 

stabilt på trods af nedgangen. Antallet af hunde i Danmark er også 

stabilt. 

En af de helt store forandringer er at man sender ansvaret for op-

dræt af hunde tilbage til opdrætterne – DKK’s  avlsrestriktioner er 

blevet til anbefalinger. Udstillingskravet er fjernet.  

http://www.dit-dyr.dk/
http://www.belgian-epilepsy.dk/
http://www.petit-epilepsi.dk/
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Alle specialklubber inviteres til et møde med DKK, hvor man kan 

få diskuteret tingene for den race klubben repræsentere – når 

dette seminar og generalforsamlingen er vel overstået, vil bestyrel-

sen tage kontakt til DKK for at få et møde – udkommet af dette 

møde vil selvfølgelig blive offentliggjort for klubbens medlemmer 
 

RRK's sundhedsundersøgelse  
 
 I forbindelse med klubbens opdrætter seminar den 4/3 foretog 

sundhedsudvalget en hurtig sundhedsundersøgelse blandt klub-

bens medlemmer for at få et øjebliksbillede af racens sundhed i 

Danmark. 

Undersøgelsen var en simpel web baseret spørgeskema undersø-

gelse, hvor spørgsmålene var baseret på den løbende amerikan-

ske sundhedsundersøgelse der kan findes på http://rrcus.org/

rhodesianridgebackhealth/index2.shtml 

Ialt 130 hunde er blevet registreret  og heraf blev de 116 eller 

89% beskrevet af deres ejere som sunde og raske.  

Hundende i undersøgelsen fordeler sig over alle aldre, dog med 

en vis forfordeling på yngre hunde mellem 2 og 3 år, hvilket hæn-

ger meget godt sammen med hvalpekuld størrelserne i de enkelte 

år. 

 

Ialt 130 hunde er blevet registreret  og heraf blev de 116 eller 

89% beskrevet af deres ejere som sunde og raske.  

De 11 hunde der havde problemer på det tidspunkt hvor undersø-

gelsen  fandt sted havde følgende problemer: 

Kræft: 2 levende  

Hudproblemer 6, 5 dyrlæge krævende 

Immunforsvar 1  

Mave/tarm problemer 1 

Muskoskeletale problemer 1 

Skjoldbruskkirtel 3 

Urinvejsproblemer 1 

Øreproblemer 2 

Øjensygdomme 1 

 

Hvilket tydeligt viser at enkelte hunde har haft mere end et pro-

blem at slås med.  Ejerne blev også spurgt om hunden nogensin-

de havde fejlet noget og her var billedet selvfølgeligt noget ander-

ledes, men efter min mening stadigt positivt med hele 82 eller 

63% af de 130 der aldrig i deres liv havde fejlet noget.  Sygdom-

mene i denne gruppe afspejler meget pænt billedet fra før : 

 

Hjerte/kar: 1 

Hudproblemer 12, 3 dyrlæge krævende 

Immunforsvar 2  

Infektioner: 2  

Kræft: 2 

Mave/tarm problemer: 9 

Muskoskeletale problemer: 4  

Parasitter:4 

Skjoldbruskkirtel: 2 

Tandproblemer: 4 

Urinvejsproblemer: 4 

Øreproblemer: 8 

Øjensygdomme: 2 

 

Igen er det tydeligt at enkelte hunde har været hårdt ramt med 

adskillige problemer og at hudproblemer og andre autoimmune 

problemer (herunder skjoldbrusk kirtel og  immunforsvar ) er det 

mest fremtrædende. Øreproblemer kan måske også til en hvis 

grad komme under denne gruppe, da de flere rapporterede tilfæl-

de har drejet sig om irritable ører der fører til både svamp i øre-

gangen og de meget udbredte ørespidssår og kan måske udledes 

til at ca 15% de danske Ridgebacks har eller har haft en varieren-

de grad (relativt få har været dyrlæge krævende) af hudirritation. 

Dette er måske også grunden  til at hele 19% af hundene i under-

søgelsen bliver fodret med BARF, da mange føler at dette hjælper 

på hudirritationer osv. 

Fortsættes på side 16 

http://rrcus.org/rhodesianridgebackhealth/index2.shtml
http://rrcus.org/rhodesianridgebackhealth/index2.shtml
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Årets hunde 2011-2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets eksteriør hund (BIR): M`gongo Surú Basobi 

Ejer: Rikke og Mads Rasmussen 

Årets bedst i modsat (BIM): Tusani Cool Bakari 

Ejere: Netti og Poul Jensen 

 

Årets baby /hvalp han: Linnemann Adins E’ kati 

Ejer: Lykke Linnet 

 

Årets baby/hvalp tæve: Bitte-Nus Kafani Zari 

Ejer: Vibeke Poulsen 

Årets junior tæve: Kinyemi Nianzi Hunting Himalaya 

Ejer: Nada Nikolic 

 

Årets junior han: Hazinas 5th Thabo 

Ejer: Hanne & Lars Bursche 
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Årets hunde 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets åbenklasse han: Zindika My African  Zindiko 

Ejer: Caroline Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets åbenklasse tæve: Rex Ventors Talulah K 

Ejer: Carloline Larsen & Nada Nikolic 

Årets Champion han: Tusani Cool Bakari 

Ejer: Netti og Poul Jensen 

 

 

Årets Champion tæve: M´gongo Surú Basobi 

Ejere: Rikke og Mads Rasmussen 

Årets mellemklasse tæve: Penzi Jamani Akia 

Ejer: Jette Krabbe 

Årets mellemklasse han: Hazinas 5th Abuya 

Ejer: Julie K. Lorentzen 
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Årets Rally begyndere: Akizuri Ika Asani & Akizuri Ika Abudiwa 

Ejer og opdrætter: Stinne Elgaard & Mads Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Rally øvede: Kuzongas Foenix :  

Ejer:: Karina Green  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets veteran han: Kinyemi Anzi A`bhubesi 

Ejere: Netti og Poul Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets veteran tæve: Hazina´s 2nd Izibu 

Ejer: Lena Carlsson 

 

Årets hunde 2011-2012 

Årets avlsklasse: Tusani Cool Bakari Årets opdrætsklasse: Kennel Hazina 
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Årets LP2: Ökensandens Poma Von Yesekani  

Ejer:Lene Tornkjær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets LP3: Kuzonga`s Chunuka Zazu 

Ejer: Catja Hamæl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Rally ekspert: Ökensandens Poma Von Yesekani  

Ejer: Lene Tornkjær  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets LP1: Akizuri Ika Aziza 

Ejer: Anita Sørensen 

 

Årets hunde 2011-2012 

Årets schweiss hun 400 m/3 timer: Bitte-Nus Kifani Juwa 

Ejer: Sidsel Willumsen 

Årets brugshund:: Kuzongas Chunuka Zazu 

Ejer: Catja Hamæl 
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Undersøgelsen viser også at folks forståelse for racens problemer 

er nogenlunde retvisende: 

AD 

Allergi og hudsygdomme 

Det jeg hører oftest om, er Ridgebacks der dør af kræft 

Jeg har over årene haft 4 ridgebacks og ikke haft sundheds-

problemer 

Sinus og skrøbelige øreflipper(hvis man kan kalde det et 

sundhedsproblem) 

Allergi og hudsygdomme. Det er vores erfaring med RR igen-

nem ca. 19 år 

Sinus, fordi vi ikke ved hvordan vi avler det ud... 

Kræft, sinus, allergi, DM og dårligt temperament 

Vores hund er opereret for sinus, men han er nu helt frisk og 

rask. Hvis man kun vil have en dejlig familie hund og 

ikke avle, er det ikke noget problem. 

Svært at svare på, men hypothyriodisme er jo ret udbredt i 

racen, så vidt jeg er informeret. Min tidligere ridgeback 

havde det også. 

Alt for få opdrætterer fokuserer på røngten og MH af hele 

deres kuld. 

Jeg har over årene haft 4 ridgebacks og ikke haft sundheds-

problemer 

Kræft bliver ikke meget nævnt i undersøgelsen der jo kun dækker 

levende hunde og vi udvidede derfor til også at dække dødsårsa-

ger. Da medlemmer med en enkelt Ridgeback jo ikke mere er 

medlem af klubben efter hundens død fik vi kun oplysninger om 

38 hunde i alderen fra 3 mdr til 14 år, jeg valgte at dele dem i to: 

over og under 11 år, hos de 22 under 11 var årsagerne :  7 kræft, 

4 mavevending – og ellers enkelt individer med  infektioner, 

uheld, smerter, temperament - de 16 over 11 år havde angivet 

dødsårsag  som alderdom og kræft hvilket må siges at være na-

turlige årsager. 

 

Til slut har klubben løbende fået indberetning om hvalpekuld fra 

opdrætterne, i alt 76 kuld er født i ti års perioden 2002-2011 

med ialt 637 hvalpe. 43 af kuldene – 370 hvalpe, er blevet indbe-

rertiget til klubben.   

24 af hvalpene blev født med DS og 24 var ridgeløse (=6%), her-

udover var der 35 (9%) med diverse ridgefejl. Bidfejl og knæk 

haler er forekommet i enkelte kuld.  Fordelingen over tid er tem-

meligt jævn og der ses ikke stigning eller fald i hverken  DS eller 

Ridgeløse. 

 

 

Standarden - forberedelse til dommerseminar v/ Stinne Elgaard & 

Lykke Linnet: 

  

Målet med denne gennemgang er at vi gerne vil arrangere et dom-

merseminar. Den FCI anerkendte standard var i forvejen sendt til 

alle deltagere til gennemlæsning inden seminaret. På seminaret 

blev der udleveret en oversigt der sammenligner de forskellige 

standarder - blot til orientering, da vi jo naturligvis skal holde os til 

FCI's standard. 

Alle deltagere blev herefter arrangeret i grupper, som skulle dis-

kuttere standarden og finde frem til de 5 vigtigste elementer. 

Snakken gik lystigt, og jeg tror alle fik noget med derfra - man fik 

måske set en formulering med lidt andre øjne, når en kollega kun-

ne argumentere for hans/hendes opfattelse. 

 

De 6 grupper blev enige om følgende punkter: 

  

1.    Temperament – hundene skal kunne berøres! 

2.    Størrelse/Proportioner – hundene skal være indenfor 

standarden, evt. måling af alle hundene. 

3.    Bevægelser – skal beskrives og vægtes mere 

4.    Front – sigtbar forbryst betyder ikke grand danoise 

front. 

5.    Korrekt bid 

 

 Desuden blev følgende nævnt: Pels/Farve (% sorte hår), bagbens-

vinkler (Det ses mere og mere grundet de fremavlede fronter, at 

bagbensvinklingen mangler), ryglinje skal være kraftfuld og stærk, 

hoved, poter, ridge og endelig harmoni af den hele hund. 

  

Der blev stillet spørgsmål omkring hvem der kunne deltage i dette 

seminar - og vores umiddelbare holdning var at holde det lukket 

for dommerne. Det var dog efterfølgende ikke alle deltagere der 

var enige i denne beslutning, og derfor valgte vi at spørge alle 

dommere for Ridgebacken, DKK's Eksteriørdommerudvalg samt 

Dansk Hunde Dommer Forening. 

  

Vi fik følgende svar: "Det er et spørgsmål, vi indimellem også dis-

kutere i DHF – hvor den generelle holdning er; at, man ønsker 

sådanne seminarer holdes lukkede – altså der ikke er andre tilste-

de end dommere/elever/aspiranter." fra Dansk Hundedommer 

Forening.  

Og fra DKK: "Dansk Kennel Klubs eksteriørdommerudvalg har 

behandlet jeres forespørgsel og kan meddele jer, at udvalget sy-

nes at I skal fastholde at jeres dommerseminar kun er for domme-

re, aspiranter og elever for racen." 
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Rhodesian Ridgeback Klubbens 

TOP 10—hanner og tæver 

 

Sommeren står for døren…. 
HUSK af temperaturen hurtig stiger i bilen, når den er placeret i solen—også selvom temperaturen ”kun” er 

20 grader udenfor. 

Har du stillet din bil i skyggen, skal du stadig holde øje med din hund—solen/skyggen flytter sig hele tiden—

men selv en bil der er parkeret i skyggen bliver hurtig meget varm. 

Ved en udendørstemperatur på 20 grader kan varmen i bilen stige op til 85 grader og din hund er måske 

ved at tabe bevidstheden eller død af hedeslag. 

Nr. Navn Point 

1 Tusani Cool Bakari 173 BIM 

2 Inanda Mellberg Edelrodd 137 

3 Zindika My African Zindiko 111 

4 Akizuri Ika Asani 95 

5 Hazinas 5th Thabo 83 

6 Kinyemi Anzi A`bhubesi 71 

7 A B`s Godspeed Thani 71 

8 Penzi Jamani Akachi 66 

9 Hazinas 5th Abuya 65 

10 Hazinas 1th Hadhari  61 

Nr. Navn Point 

1 M`gonog Surú Basobu 173 BIR 

2 Rex Ventors Talulah K 125 

3 Hazinas 2nd Izibu 124 

4 Kinyemi Luka F`abiola 100 

5 Hazinas 4th Tafika 89 

6 Penzi Jamani Akia 76 

7 Akizuri Ika Abudiwa 74 

8 Kinyemi Nianzi Hunting Himalaya 70 

9 Linnemann Buqisi 54 

10 Linnemann Ascha Chui 45 

http://www.foraar.kirkerne.dk/javasc
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NY Fin JVA (Finsk vildtspors Champion) og 

Nord VCH (Nordisk Vildtspors Champion  

DKCH DKRLCH SeVCH NoVCH Rally B 

Rally V Rally E LP1 LP2 UHP FP  

Ökensandens Poma Von Yesekani  

Ejer: Lene Tornkjær & Nicoali Frederiksen 

Ny VDH-Europasieger 2012 

INTCH DKCH SECH NOCH NORDCH 

DEVDHCH DECH NLCH BECH CHCH 

DEVDHJCH DEJCH KLBCH VDH-EUJSG07 

VDH-EUSG12 KBHV07 KBHV10 W07 

BESG08 DKKV07 DKKV10 DKV10 NV08 

KLBV08 KLBV10 KLBV11 

Tusani Cool Bakari 

Ejer: Netti & Poul Jensen 

Referat af bestyrelsesmøde  

den 16. maj 2012 

1. Referat fra sidste møde 

A. Godkendt og underskrevet 

2. Konstituering af bestyrelsen 

A. Fortsætter med samme sammensætning 

3. Referat fra GF 

A. Afleveret til ordstyrer, godkendt, kommer i blad 2 

4. Opfølgning på GF 

A. Dejligt at vi var så mange der besluttede sig for at blive til GF. Det var 

gode forhold i hallen og det var dejligt at hundene kunne være i nærheden. 

B. Materiel liste er stadig ikke fuldstændig, vi arbejder videre med den – 

de medlemmer der ligger inde med noget af klubbens materiel bedes mel-

de sig på banen, så vi kan få et overblik over hvor tingene befinder sig. 

C. Vildtspor Championat – det tages op igen af aktivitetsudvalget efter 

initiel afvisning af DKK 

D. Medlemmernes sider på webben – og betaling for link, hvem skal 

betale? Det er en god public service at alle har mulighed for at lægge links 

på, så efter nøjere eftertanke bibeholder vi status quo, hvor alle medlem-

mer kan have link på siden 

5. Indkommen/sendt  post 

A. Positiv tilbagemelding fra indstillet dommer Jette Ramvad, som kigge-

de med på Slagelse udstillingen 

B. Efter opfordring fremkommer Lena og Poul med nyt forslag til point 

system, godkendt med en enkelt tilføjelse 

6. Økonomi 

A. Som nævnt til GF, herudover har nyligt afholdt Schweiss prøve givet 

overskud 

7. Blad 2 

A. Info om årets hunde kan først komme 1/6 hhv 15/6 

8. RR dagen 

A. Rigtigt godt styr på det, super udvalg! Næsten alle pokaler  er solgt  

9. Kommende møde med DKK 

A. Erik laver aftale om møde med DKK vedr. de nye stambogsføringsreg-

ler 

10. Kommende dommerseminar 

A. Vi har spurgt dansk hunde dommerforening, eksteriør dommer udval-

get og samtlige dommere for vores race om deres mening om seminaret 

skal være lukket eller ej. De fleste dommere foretrækker et lukket seminar, 

da det fremmer en mere åben debat. Dog blev det foreslået, at vi kunne 

åbne op for medlemmer under den allersidste del af dagen – udvalget 

arbejder videre med opgaven 

11. Tirsbæk Greengames 9. og 10. juni 2012. RR klubben er inviteret til at 

deltage på favorable vilkår (gratis) mod at vi har en bemandet stand begge 

dage. Der bliver afholdt LC 2 gange både lørdag og søndag (deltagerne får 

også gratis adgang) 

A. LC maskine  er klar – 3 mand klar til at køre med maskinen 

B. Plancher med aktivitets billeder, hvalpeliste, bog (Stinne og Erik) 

C. Jette koordinerer tilmeldingerne til LC. 

12. UHM søndag den 10/6 

A. Erik koordinerer – hunde, testere og arealer er på plads. 

13. World Congress 2016 

A. Vi  foreslår sted for kongres og første udstilling og kontakter de andre 

nordiske klubber for videre samarbejde mht til program, økonomi og udstil-

linger. 

14. Kommunikation med og indenfor bestyrelsen:  

A. der er ofte tvivl om hvornår en mail er til et medlem af bestyrelsen 

personligt, eller hvornår den skal tages op af bestyrelsen. Derfor regnes 

alle mail adresseret til bestyrelse@ridgebackklub.dk ELLER til samtlige 

medlemmer af bestyrelsen som officielle bestyrelsesmails. Modtagelsen af 

disse mails skal bekræftiges HURTIGT også selvom det evt. Tager tid inden 

problemet bliver behandlet. 

B. Bestyrelsen opretter en intern, lukket diskussionsgruppe, hvor alle 

bestyrelses emner diskuteres. 

Fortsættes næste side 

Klubben lykønsker 

Ny tysk champion 

DKCH UHP DEVDHCH Akizuri Ika Asani  

Ejer: Stinne Elgaard & Mads Jensen 

mailto:bestyrelse@ridgebackklub.dk


At .. 

- der findes ca. 3000 loppe arter.  

- der er ca. 450.000 familier der holder hund i Danmark.  

- der bliver stambogført mellem 22.000-25.000 i hunde Danmark hvert år  

- det latinske ord for hund er Canis.  

- 80% af alle hunde kan få nyreproblemer med alderen.  

- for meget salt kan give for højt blodtryk også hos hunde. -  

- hunden er menneskets bedste ven, men der er flere katte end hunde i danske hjem.  

- normal temperaturen for hunde ligger på cirka 38,5 grader. 

- hundens mest dominerende sans er lugtesansen.  

- store hunde er ikke klogere end små hunde.  

- kynologi er læren om hunden.  

- mennesket har haft hunden som husdyr i mere end 10.000 år.  

- rottweileren er opkaldt efter byen Rottweil i Sydtyskland.  

- hunden har samme gangarter som hesten, trav, galop osv.  

- en Grey hound kan løbe ca. 80 km/t.  

- det latinske ord for ulv er Canis Lupus.  

- en hund ser bedst på lang afstand.  

- analkirtler også kaldes for duftkirtler og færdkirtler.  

- lopper er mellemvært for bændelorm.  

- når fortænderne støder sammen kaldes det tangbid.  

- 1% af vores hunde lider af epilepsi. 
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Klubben lykønsker 15. Vi prøver at afholde en dobbelt udstilling i oktober i Billund, men sletter så nytårs-

udstillingen. 

16. Ridgebackdag 2013 bliver i Stoholm – i nærheden af Viborg. 

17. Næste møde Fredag den 7/9 hos Erik 

 

Ny tysk veteran klub champion 

DEJCH, DKCH, DKKLBCH, DEVDHCH, 

DECLBCH, DECLBVETCH 

M´gongo Tasu A´mwisho 

Ejer: Ane Marie V. Vilhelmsen 

Ny dansk Rally Champion 

DKRLCH LP1 Lewanika Caziba 

Ejer: Jette Fuglsang 

Ny dansk Rally Champion 

DKCH DEVDHCH DKRLCH UHP Kuzongas 

Foenix  

Ejer: Karina Green 

VIDSTE DU!!!! 

 

Oplysninger fra: www.sidenomhunde.dk/vidstedu.html 

 

Projektgruppe søges 

 

Klubbens hjemmeside trænger til et større service-

eftersyn. Derfor søger bestyrelsen nogle medlem-

mer, der vil hjælpe med denne opgave – om det 

skal være en helt ny side, eller om vi kan arbejde 

videre med den gamle vil bestyrelsen afklare sam-

men med projektgruppen. 
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OBS OBS OBS 

Klubbens skema til registrering af hvalpekuld er nu fuldt online og kan findes på http://

ridgebackklub.dk/vers10/index.php?pageId=223 
Husk, at dette skema skal udfyldes og afleveres før næste kuld kan optages på hvalpelisten. Informationen bruges så Avls og Sund-

hedsudvalget kan holde øje med racens sundhed og evt. fald/stigning i medfødte problemer og en anonymiseret sammenfatning vil 

blive bragt hvert år i blad 1  

Det kender vi forhåbentlig alle – det er her alle hunde i Danmark 

med CHIP/TATOVERING er registret, man kan vel groft sagt sige at 

det er hundenes ”Folkeregister”. Registreringen sker automatisk 

når hunden får ID nummer.  Det overordnede ansvar for registeret 

ligger i Justitsministeriet, men de har overdraget det praktiske ar-

bejde til Dansk Hunderegister, der er en forening stiftet af Dyrenes 

Beskyttelse, Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Dags Komite 

og Dansk Kennel Klub.  

MEN oplysningerne i registeret er ikke bedre end dem vi som hun-

deejere indberetter. Derfor er det vigtigt, at vi alle husker: 

 

 At meddele adresse- og telefon ændringer 

 At meddele ejerskifte 

 At meddele, når hunde er afgået ved døden 

 

Du kan også få oprettet importerede hunde i registeret – det sker 

via din dyrlæge. 

Du kan få ændret dine oplysninger, ved at henvende dig til Dansk 

Hunderegister på enten telefon (70277477), email 

(dansk@hunderegister.dk)  eller et gammeldags brev (Dansk Hun-

deregister, Lyngbyvej 11, 2100 København Ø). HUSK hundens ID 

nr. ved henvendelsen  

Dansk Hunderegister  

Endnu engang skal årets hunde og deres stolte ejere hædres.  

Jeg tror det er første gang i klubbens historie, at der har været 

pointlighed mellem årets BIR- og BIM-hund – begge hunde har 

opnået 173 point – dette havde reglerne ikke taget højde for, så 

herefter var det bestyrelsen, der skulle  træffe den svære afgørel-

se og det var ikke nogen nem afgørelse.  

Bestyrelsen har valgt, at det bliver antallet af officielle hunde, der 

har været tilmeldt de udstillinger- der har givet hundene point - der 

afgør tvisten – dvs. den der har ”slået” flest bliver årets BIR-hund 

– her var der også tæt løb, men der kunne findes en vinder. 

Denne afgørelse danner præcedens for fremtidige afgørelser ved 

pointlighed og skrives ind i reglerne for konkurrencen, som kan 

ses på klubbens hjemmeside. 

Bestyrelsen. 

Opgørelse som har dannet grundlag for bestyrelsens beslutning: 

Tusani Cool Bakari—årets BIM-hund: 

Blåhøj: BIM—51 (total tilmeldt) - 8 (hvalpe + alvs– og opdrætsklas-

ser) - 43 (officielle hunde tilmeldt) 

Vejen: BIR—31 (total tilmeldt) - 3 (hvalpe + alvs– og opdrætsklas-

ser) —28 (officielle hunde tilmeldt) 

St. Merløse (november) - BIR—45 (total tilmeldt)  8 (hvalpe + alvs– 

og opdrætsklasser) - 37 (officielle hunde tilmeldt) 

Tilst—BIR—33 (total tilmeldt)  - 7 (hvalpe + alvs– og opdrætsklas-

ser) - 26 (officielle hunde tilmeldt) 

Aalborg—BIR—14 (total tilmeldt) - 2 (hvalpe + alvs– og opdrætsklas-

ser) - 12 (officielle hunde tilmeldt) 

146 stk. uden hvalpe, avl– og opdrætsklasser (174 stk. incl. alle) 

M`gongo Surù Basobi—årets BIR-hund: 

Blåhøj: BIR—51 (total tilmeldt) - 8 (hvalpe + alvs– og opdrætsklas-

ser) - 43 (officielle hunde tilmeldt) 

St. Merløse (oktober)  BIR—51 (total tilmeldt) - 8 (hvalpe + alvs– og 

opdrætsklasser) —43 (officielle hunde tilmeldt) 

Tilst—BIM—33 (total tilmeldt)  - 7 (hvalpe + alvs– og opdrætsklas-

ser) - 26 (officielle hunde tilmeldt) 

Slagelse—BIR—37 (total tilmeldt) - 4 (hvalpe + alvs– og opdræts-

klasser) -33 (officielle hunde tilmeldt) 

Aalborg—BIM—14 (total tilmeldt) - 2 (hvalpe + alvs– og opdræts-

klasser) - 12 (officielle hunde tilmeldt) 

 

148 stk. uden hvalpe, avl– og opdrætsklasser (178 stk. incl. alle) 

 

 

Konkurrencen – Årets hunde - i  

Rhodesian Ridgeback Klubben  

http://ridgebackklub.dk/vers10/index.php?pageId=223
http://ridgebackklub.dk/vers10/index.php?pageId=223
mailto:dansk@hunderegister.dk
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HVALPELISTE 
Hvalpe 

Opdrætter:  Forældre:  Født: Forventet  

levering:  

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 

28-04-2012 

7 hanner 

5 tæver 

Uge 26 

Parrede tæver:  Forventet fødsel:  

Thukela 

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  

:U. 26 U. 34 

Planlagte parringer:     Måned 

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  

Juni 

Akizuri 

Stinne Elgaard 

Røde Mølle Banke 2 

8700 Horsens 

86554242 

www.akizuri.dk 

akizuri@gmail.dk 

F. CHCZ SLCH INTCH Kennebec`s Final Answer 

HD: A, AA: 0 

M: DKCH KLBCH M´gongo Surú Basobi 

HD: A, AA: 0 

Juni 

Karin & Mogens Andersen 

Sylvestervej 13 C 

2610 Rødovre 

36707791 

www.zigu.dk 

karinogmogens@email.dk 

F: NLCH LUCH DEVDHCH Malozi Jamboni 

HD: A, AA: 0 

M: Mbwa Mzuri`s Bayzippi 

HD: A, AA: 0 

August 

Udstillingskalender  

Dato Sted Type Dommer Arr. Anm.-frist 

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 

01.09.12 Sorø CAC Dr. Wilfred Peper, DE (RR-dag) RRK 11.08.12 

15.09.12 

16.09.12 

Vejen CACIB Annamaria Tarjan, HU 

D. Kenis-Pordham, GB 

DKK 13.08.12 

20.08.12 

20.10.12 

21.10.12 

Billund CAC Marjon Eshuis-Franke, NL 

Dommer ikke fundet endnu 

RRK 15.09.12 

03.11.12 

04.11.12 

Herning CACIB Knut Sigurd Wilberg, GB (DKV) 

Jos De Cuyper, BE (NORDV) 

DKK 01.10.12 

08.10.12 

http://www.hazinas.dk/
mailto:lena@hazinas.dk
http://www.thukela.dk
mailto:oetoft@dbmail.dk
http://www.mbwamzuri.dk
mailto:sjbaekgaard@privat.dk
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UHP BPB Kuzonga’s Aurelijus  - 10 år  

 

Torsdag den 2. april 2002 

skete der noget helt fantastisk i et lille hvidt hus i Vamdrup. Et 

kuld små ridgeback hvalpe blev født. En af dem var en helt rød 

han med en udsædvanlig smuk ridge. Han havde også et ”jeg vil 

blive hos min mor” gen med sig, og fra han var ganske få dage 

gammel, gjorde han alt for at charmere opdrætteren – underteg-

nede – og få forklaret han altså ville blive hos sin mor.  

Auri havde en turbulent hvalpe tid, idet hans menneske-mor var 

ganske syg i mange måneder. Så Auri var meget overladt til sig 

selv sammen med hans mor Issa og hans onkel Sigurd. Det gjorde 

desværre at Auri ikke kom helt så meget ud blandt andre hunde 

osv. som han skulle. Det eneste var egentlig udstillinger, som Auri 

i starten syntes var super fedt, men efter 3 gange at være blevet 

bidt på udstillinger i Tyskland, så syntes Auri – forståelig nok – 

ikke længere om det. Han er udstillet med super resultat, cacib og 

certer er det blevet til, og i dag er han husets herre og helt speciel-

le champion. Auri har en utrolig ro over sig, sammen med en fan-

denivoldskhed når der skal leges ellers trænes, for igen f.eks. 

med de små hvalpe at blive helt rolig, sød og kærlig igen. Han 

ELSKER hvalpe.  

Fra han var 1½ år gammel og vi havde hvalpe i huset har han 

altid skulle ind og vaske de helt små hvalpe, og senere lege med 

dem. Han er også god med større hvalpe, bl.a. en af hans sønner 

som boede ½ år her, helt fantastisk til at opdrage på dem. Det på 

en sød og legesyg måde, 

men hvor de hele tiden forstår når han mener noget alvorligt. I 

skrivende stund ligger han her på stue gulvet og leger med sin 

niece Holly. 

I dag bor Auri sammen med to halvsøstre og som nævnt en lille 

niece. Han er den de alle søger til hvis der er noget og den som de 

alle driller og mobber, men godt ved når de har nået grænsen. 

Han tillader stort set alt, indtil de når hans grænser, hvor han så 

som en anden Kejser (han har altid gået under betegnelsen Kej-

ser Aurelijus herhjemme) med et enkelt nik fortæller nu er græn-

sen nået.  

Auri har opnået to brugstitler. Nemlig UHP’en 

(udholdenhedsprøve) som mange andre RR’s efterhånden også 

har.  Men han var den første RR til nogensinde at stille op til en 

BPB (begynder prøve B) og bestod i første forsøg. Faktisk var han 

bare med for hyggens skyld, da jeg havde tilmeldt hans mor Issa 

til prøven, og jo så ligeså godt kunne melde ham til også. Hun 

bestod ikke, da det styrtede ned, men Auri bestod! Ved dæk un-

der gang smed han sig ned i 2-3 cm vand på græsset, helt uden 

problemer. Jeg var faktisk lidt overrasket, men meget glad og 

stolt. Auri elsker at træne, men vi har ikke været til prøver siden, 

vi træner blot for sjovt og det hygger vi os med. Ja og så alle de 

kære hvalpe, man skulle tro det var Auri’s mening med livet at 

opdrage på dem. Han er bare en dejlig dreng er han. Auri, stort 

stort tillykke med de 10 år. Håber vi får mange gode år endnu!!! 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Kennel Hazinas 

Lena Carlsson 

Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød 

 

T:  4581 1040/4097 5571 

W: www.hazinas.dk 

E:  lena@hazinas.dk 
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Kennel Bitte-Nus 

Vibeke Poulsen 

Ravnekærsvej 7 

2870 Dyssegård 

  

T: 39663134/28228746 

W: www.bittenus.dk 

E: kennel@bittenus.dk 

 

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 OK-

sponsornummer: 

559695 

Få en brochure hos Rhodesian Ridgeback Klubben ell. kontakt 

klubbens kasserer 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennel Kinyemi 

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 

Øllemosevej 11, Øllemosen, 4690 Haslev 

 

T:  3255 6026/4056 4067 

W: www.kinyemi.com 

E:  kinyemi@kinyemi.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

T:  9714 4072/4079 4072 

W: www.izinja.dk 

E:  rr@izinja.dk 

Kennel Izinja 

Ane Marie V. Vilhelmsen 

Strandvejen 63 

7451  Sunds 

Kennel Akizuri 

Stinne Elgaard 

Røde Mølle Banke 2 

8700 Horsens 

T:  8655 4242/2844 4110 

W: www.akizuri.dk 

E: akizuri@gmail.com 

Kennel Linnemann 

Lykke Linnemann Linnet 

Saksen 2 

8464 Galten 

T:  7550 4549/5122 4549 

W: www.kennel-linnemann.dk 

E:  kennellinnemann@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 Kennel Zindika 

 Caroline Larsen 

 Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal 

 

 

 

 

 
 

T:  4828 0148/2274 0148 

W: www.zindika.dk 

E: carolineL1@hotmail.com 
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Kennel Mbwa Mzuri 

& Jens Bækgaard 

Langkærvej 20, 7330 Brande 

     T: 97182930/20876250 

W: www.mbwamzuri.dk 

      E: sjbaekgaard@privat.dk 



 

Afsender: 

 

Rhodesian Ridgeback Klubben 

v/Stinne Elgaard 

Røde Mølle Banke 2 

8700 Horsens 

 

Returneres ved varig adresseændring 

 


