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KLUMMEN
Af Erik Kristensen
Kære medlemmer – så er efteråret over os, flere af de kendte
udendørs aktiviteter for både hunde og os mennesker stopper
eller bliver flyttet indendørs – det er også som om at det kræver
lidt mere overtalelse at få sin hund med ud på en tur, når solen
ikke skinner, men der er tunge skyer i hele horisonten - eller er det
bare føreren der er lidt for magelig??
Når vi nu skriver efterår i kalenderen, skal vi bruge de mørke vinteraftener til at tænke nyt for klubben og planlægge næste sommers arrangementer. Udstillingerne for 2013 er på plads, men der
er jo som bekendt mange andre ting man kan foretage sig sammen med sin hund. Unghunde Mentalbeskrivelse, Schweissprøve, Rally- og LP-prøver, lurecrossing mv. For at disse arrangementer kan gennemføreres kræver det, at der er nogle medlemmer, der skal trække i arbejdstøjet – for arrangementerne kommer ikke af sig selv – derfor skal der ske noget i klubben kræver
det at DU, kære medlem, trækker i arbejdstøjet. Bestyrelsen støtter meget gerne op omkring tingene, men vi kan ikke nå det hele.
Noget andet vi allerede nu skal til at kigge frem mod, er den kommende generalforsamling – bestyrelsen så meget gerne, at der
kommer en bredere geografisk repræsentation i bestyrelsen. Det
ville gøre mange ting nemmere og ville være godt for hele klubben. Jeg vil derfor gerne opfordre jer medlemmer til, allerede nu,
at få fundet kandidater, der er villig til at tage en tørn i bestyrelsen. Tag nu en snak, når I mødes rundt omkring i det ganske land
– jeg ved, at der er medlemmer derude, der blot skal have en opfordring, før de stiller op til bestyrelsesvalget – og det at man stiller op, er det første skridt på vej mod en plads i bestyrelsen. En
plads i bestyrelsen giver blandt andet indflydelse, indsigt og ikke
mindst ansvar.
En sidste ting jeg vil dvæle ved, er vores møde den 13. august
med Dansk Kennelklubs bestyrelse, hvor vi skulle drøfte avls-

restriktioner mv. for Rhodesian Ridgeback – vi (Helle, Stinne, Lykke og undertegnede) var inden mødet ikke alt for optimistisk mht.
til evt. udbytte af mødet, efter hvad vi havde hørt fra andre special
klubber. Men alt andet lige, blev vi positivt overrasket (uden der
dog var de store jubelscener)
1. Vi fik igennem at HD status ved parring skal være kendt
2. DKK skal undersøge i Norge og Sverige, hvordan de håndtere avlsspærring af hunde med eksteriørmæssige fejl/
mangler. (Det var svært at nå så langt, da ikke hele DKK’s
bestyrelse havde forståelse for problemstillingen.
3. DS er stadig med til at avlsspærre hunden
4. Der er mulighed for at klubben kan lav sit eget avlsgodkendelses program – og det så kan påføres stambogen, at hunden er opdrættet i henhold til Rhodesian Ridgeback Klubbens
avlsprogram.
Udstillingskravet er definitivt væk – men det er det jo også i bl.a.
Sverige, hvor vi jo traditionelt har importeret mange hunde fra.
Hvis udstillingskravet skal genopstå, kræver det en repræsentantskabs beslutning.
Alt i alt føler jeg, at vi har opnået en stor del forståelse for de problemstillinger vi rejste, bl.a fordi vores avls- og sundhedsudvalg
havde gjort deres hjemmearbejde godt og grundigt og kunne tilbagevise flere af de udsagn som DKK’s bestyrelse kom med – vi
havde statistikker mv. med og kunne dokumentere vores påstande. Rhodesian Ridgeback Klubben blev taget alvorlig – og er en
special klub man kan regne med. Så snart vi har det endelige resultat, vil det selvfølgelig blive offentliggjort i bladet og på hjemmesiden

RRK sinus-tjekkere
Ridgeback-hvalpe bør tjekkes for sinus af erfarne fingre.
Hvis du aldrig har prøvet at mærke en sinus kan den let smutte, og det kan føre til
store smerter for hvalpen. Rhodesian Ridgeback Klubben har derfor lavet et team af
erfarne sinus-tjekkere, som alle selv har haft hvalpe med sinus og kender til lidelsen.
Tjekkerne arbejder gratis, men skal have standard km betaling på 2,30 pr. km
SJÆLLAND:
Nada Nikolic
Tlf.:
3255 6026 / 2539 6026
E-mail: kinyemi@kinyemi.com
Søren Holmgård
Tlf.:
2010 0124
E-mail: holmgaard@zumelis.dk
Vibeke Poulsen
Tlf.:
3966 3134 / 2822 8746
E-mail: kennel@bittenus.dk
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Tlf.:
3510 6004 / 2180 8334
E-mail: haslund@cool.dk
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Klaus Lambæk
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5663 6345
E-mail: mgongo@mgongo.dk
Helle Lauridsen
Tlf.:
8624 4069
E-mail: helle@kibutata.dk
Stinne Elgaard
Tlf.:
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INDHOLD

Side

Agria Breed Profile

4

En tur til Norge

6

Hvalpe– og udstillingslister

7

En RR i hyrdehunde-klæder

8

Verdenskongres

9

Pointsystem

10

Årets hunde

12

Agria dyreforsikring

15

RR-dagene 2012

16

UHM i det midt/vest-jyske

20

Referat af bestyrelsesmøde

22

Test dig selv på din viden

24

Forberedelse til nytår

25

Årets hunde + kennelannoncer

26

Side 3

Side 4

Side 5

En tur til den norske ridgebackspeciale
Af Karina Green
Den norske ridgebackspeciale lå i år i pinsen og endda sammen
med en schweissprøve, så jeg begyndte hurtigt at undersøge mulighederne for at komme derop. Jeg skrev med nogle af de norske
udstillere, som jeg havde mødt til en udstilling i Drammen sidste
år, undersøgte dommerne og ikke mindst, om der var nogen, der
var med på at tage den lange tur derop. Jeg fandt hurtigt ud af, at
min opdrætter Jo-Ann også havde overvejet at tage derop, så i
samarbejde med vores norske venner fik vi hurtigt planlagt turen.

havde det lidt varmt i ringen. Heldigvis havde nordmændene stillet en stor pavillon op udenfor ringen, så man kunne stå i skygge,
når man ventede. Holly blev bedste babytæve med særdeles lovende, Foenix fik excellent og en fin kritik i en stærk championklasse, og Uncas fik excellent med ck og res. cert.
Om aftenen fik vi en dejlig middag på gæstegårdens terrasse,
hvorefter vi blev inviteret ned til Mona (en af Jo-Anns gamle hvalpekøber, som vi havde fået ”telthusly” hos under udstillingen) og
budt på diverse drikkevarer – en skøn afslutning på første udstillingsdag.

Af sted mod nord
Fredag morgen startede selve turen. Vi fik pakket de tre hunde,
Foenix, Sjalle og Holly, samt en hel del opbakning i min bil. Så
vendte vi snuden nordpå mod færgen i Hirtshals. Her havde vi god
tid til at lufte hundene på en lækker strand i højt solskin, og så var
vi alle klar til de ca. fire timers sejltur.
Efter en dejlig rolig sejltur fortsatte turen mod Malungen Gæstegård syd for Lillehammer, hvor RR-specialet skulle afholdes, og
hvor vi skulle overnatte til mandag. Da vi ankom til stedet, blev vi
positivt overrasket. Det var meget idyllisk med en stor flot skovsø
og midt i den fantastiske norske natur. Efter at have luftet hundene og set os lidt omkring, fik vi pakket ud på værelset. Her fik vi
selskab af Alexandra og Uncas, der var kørt den lange vej fra Sjælland og op gennem Sverige.

Søndag var det tæver, avls- og opdrætsklasser samt specialklasserne. Vejret var lige så godt som om lørdagen, så endnu en varm
dag i ringen. Jeg var så heldig at få lov at vise Foenix's norske
søster, Zhinga, i en stor åbenklasse, hvor vi endte som nr. 3 med
excellent og ck – en sjov og meget lærerig oplevelse! Efter udstillingen gik Zhingas ejer, Anne-Helene, og jeg en tur til søen med
hundene, hvor de fik lov at lege, og vi fik taget en masse billeder.

Så var det Jo-Ann og Sjalles tur i ringen. De gjorde det rigtig godt i
veteranklassen med en fin anden plads med excellent og ck. I
opdrætsklassen var vi alle i ilden for Kennel Kuzonga og blev placeret som nr. 3 ud af 5 fine hold. Så var kræfterne også ved at
være brugt for denne dag.
Så skulle der udstilles

Stor succes til sporprøve

Lørdag var det babyer, hvalpe og hanner, der stod for skud i udMandag morgen fik vi pakket bilerne og tog afsked med Malungen
stillingsringen, dvs. Holly, Foenix og Uncas. Vejret vidste sig fra sin Gæstegård. Det var et super sted at bo med fantastisk natur, lækbedste side med 30 grader, blå himmel og vindstille, så hundene kert norsk mad og god service – helt bestemt en overnatning
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værd, hvis man kommer på de kanter! Nå, men vi drog af sted
mod Hamar og sporprøve og fik med lidt omveje fundet frem til
stedet. Vi var omkring 10-12 hunde, der skulle til prøve på dagen,
og startede med velkomst og lodtrækning om sporene. Det var
endnu en gang en varm sommerdag og med trætte hunde efter to
dages udstilling, var vi meget spændte på, om der var kræfter
tilbage til at gå spor.

med hæderspræmie og blev prøvens bedste hund - det var helt
vildt!
Nordmændene var rigtig søde til at lykønske os, og der gik lidt tid,
inden vi var klar til at tage sydpå. Vi tog afsked med Alexandra og
de rare nordmænd og kørte til Larvik, hvor vi skulle have den sidste overnatning inden færgen tirsdag morgen. Hjemturen gik godt,
motellet i Larvik var fint, og sejlturen til Danmark var stille og rolig.

Jo-Ann trak et af de første spor, men Sjalle var tydeligt mærket af
Det var alt i alt en helt fantastisk tur, og jeg håber meget at få lov
varmen og de tidligere dages udstillinger, så kondien holdt destil at tage den en gang til. Jeg kan derfor kun varmt anbefale den
værre ikke til et helt spor, og hun meldte fra omkring det sidste
norske RR-speciale til alle!
knæk. Alexandra og Uncas skulle op ca. i midten, og mens de var i
gang, ventede Jo-Ann og jeg spændt. De var afsted længe, men
kom glade tilbage og havde fundet løbet. Jeg havde trukket dagens sidste spor og skulle først i gang ved 14-tiden, hvor solen
rigtig havde fået varmet os op. Jeg var derfor meget spændt på,
om der var mere energi tilbage i Foenix, der endda også havde
haft lidt dårlig mave de sidste par dage og ikke spist siden søndag
morgen. Men hold da op, hvor blev jeg overrasket over min lille
hund, der arbejdede så fantastisk på sporet uden nogen hjælp fra
mig, der bare fulgte med og støttede alt, hvad jeg kunne. Vi fandt
frem til løbet, og Jo-Ann og Alexandra havde ikke været i tvivl om,
vi havde fundet det (eftersom de kunne høre mig juble ).
Vi mødtes alle efter sporene, hvor der stod en lækker gryderet og
kolde sodavand klar til os. Der blev snakket spor og hygget, og
alle var spændte på præmieoverrækkelsen. Over halvdelen af
hundene fik 0, og lige pludselig var vi nået til placeringerne. Alexandra og Uncas blev nr. 3 med en 2. præmie, og da jeg hørte, at
nr. 2 fik 1. præmie og ikke var mig, blev det hele pludselig meget
urealistisk. Foenix havde altså sporet sig til en 1. præmie endda

Hvalpeliste
Hvalpe:
Opdrætter

Forældre

Født

Forventet levering

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

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

3/9 2012
5 hanner
6 tæver

Uge 44

Udstillingskalender
Type

Dato:

Sted

20.10.12
21.10.12

Billund

CAC

03.11.12
04.11.12

Herning

24.11 12

St. Merløse

Udm.Frist

Dommer

Arr.

Marjon Eshuis-Franke, NL
Leif Lehmann, DK

RRK

Udløbet

CACIB

Knut Sigurd Wilberg, GB (DKV)
Jos De Cuyper, BE (NORDV

DKK

01.10.12
08.10.12

CAC

Kim Vigsø Nielsen, DK

RRK

04.11.12
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En Ridgeback i hyrdehunde-klæder
Af Elin Lehrmann & Mike Blondell
En alsidig hund som Ridgebacken elsker at deltage i forskellige aktiviteter med sine mennesker. Hyrde-hunde træning
kombinerer en modificeret udgave af deres prey-drive med
glæden ved at arbejde sammen med os, så selvom vores
Ridgebacks ikke er klassificeret som hyrdehunde, er det
muligt at teste for og videre-udvikle dette instinkt.
I USA er der forskellige organisationer, der tester og afholder
konkurrencer for hyrde-hunde, inklusive American Kennel
Club (AKC), American Herding Breed Association (AHBA) og
Australian Shepherd Club of America (ASCA). Ifølge AKC er
formålet med hyrde-hunde testen, kaldet Herding Instinct

I foråret 2011 arrangerede vores lokale RR klub en test hos
Susan Rhoades, AKC og AHBA dommer, og vi drog afsted
med den da 10 måneder gamle ZiZula (Lewanika Ghaniyah).
Da hun først fik færten af og senere så de interessante uldtotter var hun bare tændt ! – og vi tvivlede på om vi overhovedet skulle lade hende teste. En del andre med ”grønne”
RRs havde samme tanke, men Susan beroligede os med at
hun endnu ikke havde mistet et får, samt at hun ville have
en lang snor til at trække hunden væk skulle den gå efter et
får.
Da det blev ZiZula’s tur var hendes umiddelbare reaktion at
nu skulle der jages, men i løbet af kort tid fik Susan hende
til at forstå hvad der blev forventet af hende. Så kunne snoren slippes og ZiZula begyndte hurtigt at lystre håndsignaler.
Susan formåede generelt at arbejde med den enkelte hund
og afpasse sine signaler til deres, så der var utroligt megen

Certification (HIC), er at give en standardiseret metode til at
måle hundens basale hyrde instinkt og indlæringspotentiale.
Oftest foregår det med tre får, men geder eller ænder bliver
også brugt. Selve testen foregår ved at en behørigt kvalificeret dommer tager en hund ind i en mindre fold for over 1015 minutter at bedømme hundens evne til at bevæge og
kontrollere flokken, samt måden/måderne det gøres på
(”heelers” napper i haelene, ”strong eyes” går i front og nedstirrer, ”headers” går i front og drejer eller stopper flokkens
bevægelse, ”barkers” styrer med stemmen, ”backs” løber
på ryggen of dyrene, mens ”tenders” agerer levende hegn).

non-verbal kommunikation mellem dem. Vi kunne blot stå
der og måbe over hvordan en fremmed kunne modificere
hendes adfærd i en ret intens situation - tre lammekøller ret
forude !.
Hun bestod og fik sit HIC – jubi!. Vi overvejede seriøst et
tilbud om at komme tilbage og arbejde videre med at træne
os alle, men måtte erkende at det var for langt at køre og
der var andre aktiviteter der skulle afprøves og arbejdes
med.
På hjemturen var ZiZula helt flad, det var noget der fik aktiveret hende hele vejen rundt. Vi fik et lille indblik i hvordan
hendes byttedyrs-instinkt kan modificeres med positiv instruktion fra en trænet hyrde, og kan varmt anbefale testen
under de forhold

Første gang i indelukket - med lang snor paa - er hundens hunde med et HIC certifikat er der mulighed for afprøve egreaktion som regel at ville jage flokken (A), men efter et par ne hyrde-evner (E-F).
minutter lod 10 måneder gamle ZiZula sig bl.a. instruere til
at skifte retning (B-D). For ejere med ældre, mere erfarne
Side 8

Ridgeback Verdenskongres i Canada
Af Helle & Sophie Lauridsen—Foto Helle Lauridsen
Rhodesian Ridgeback World Congress – mekka for Ridgeback
elskere, special dommere og opdrættere, bliver afholdt hvert fjerde år. Det startede i Sydafrika i 1984, Danmark i 1988 og herefter England, Australien, Holland, USA, Irland og nu altså Canada –
næste gang, i 2016, bliver kongressen afholdt af de Nordiske
lande og vil fysisk finde sted i Øst Danmark.

Efter to pakkede konference dage kom der to mere – med 3
udstillinger (med ca 140 hunde på hver) , den første dag var
det Rhodesian Ridgeback klubben i Canadas special udstilling (dommer Martin Klopsch) , med LP og Rally først og herefter udstilling med alt hvad der til hører, inkl den Nordamerikanske specialitet ”Sweepstakes” en uofficiel ”for-

Kongressen startede som altid med en velkomst drink aftenen i
forvejen – hvor gamle venner fra tidligere konferencer, udstillinger
mødtes, hvor nye i racen mødte opdrættere med over 40 års erfaring og hvor facebook navne pludseligt blev til rigtigt levende mennesker. Det var enormt hyggeligt selvom de fleste var trætte efter
at have rejst langt: nogle havde kørt 6 dage med hundene fra
Canadas vest kyst, andre kom fra det sydlige USA og herudover
kom folk rejsende fra alle kontinenter: Sydafrika, Australien, Puerto Rico og selvfølgeligt Europa.
Programmet var fuldt og det lagde hårdt ud fra morgenstunden:
Ledt af Liz Megginson blev standarden diskuteret, især med henblik på de fejl som ikke special uddannede dommere kan begå i
fortolkningen af dens ikke altid klare ord: hvad er en acceptabel
ridge? hvorfor er en ”box” ikke firkantet? når der står at lemmerne set fra siden skal være bredere end set forfra, hvad betyder
det så? Hvordan defineres tung eller massiv? Hvad betyder at

udstilling” for hvalpe og unghunde med en anden (ofte ny
eller uautoriseret) special dommer, det er lige så prestige”øjnenes farve er afstemt efter pelsfarven” (skal en lys hvefyldt at vinde ”Sweeps” som den almindelige udstilling og de
defarvet hund have helt lyse øjne)? Osv. Osv. Og selvfølgeligt
ekstra tilmeldinger giver lidt ekstra i klub kasserne. Næste
blev forskellene mellem standarderne i de forskellige regiodag var brugsdelen udgået men der var det tilgengæld lykkener også gennemgået. Planen er at forsøge at lave en genedes at presse hele TO udstillinger ind! (dommere Linda Corel ”noter til standarden” Således at ikke special dommere
sta og Dianne Brennan) Pyhhh.
har noget at støtte sig til.

Andre spændende oplæg var historier om racens historie
som den spredte sig fra Afrika til Europa, USA og Australien.
Top billedet må nok siges at være af Erroll Flynn med bar
overkrop og armen om en Ridgeback, men mange af de andre tidlige ejere var også spændende personligheder.
Også et mere generelt hunde orienteret oplæg af Dr. Christine Zink vedr hundens struktur og funktion var utroligt interessant og hun fremlagde også original forskning om problemerne ved at kastrere/sterilisere hunde før de er voksne,
problemerne er langt mere mangfoldige end fordelene.
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Pointsystem til årets titler i
Rhodesian Ridgeback Klubben
i Danmark for eksteriør udstillinger
Gældende fra 1. juni 2012
I konkurrencerne deltager herboende medlemmer af Rhodesian
Ridgeback Klubben. Point til de forskellige konkurrencer opnås på
RRK certifikatudstillinger, DKK internationale og nationale udstillinger samt FDA certifikatudstillingen. Konkurrencerne løber fra 1.
juni til 31. maj.
Til de forskellige titler er knyttet en række vandrepokaler, hvorpå
navnet på vinderen af årets titel bliver indgraveret. Pokalerne
overrækkes sammen med et diplom til årets vindere på klubbens Klasse 1
årlige Ridgeback-dag.
”Årets Baby/Hvalp”
En baby/hvalp skal have været udstillet min. 2 gange for at deltaVandrepokalerne skal afleveres til klubbens udstillingsansvarlige ge i årets konkurrence om titlen ”Årets Baby/hvalp”. Point medsenest 1. juni året efter overrækkelsen, så navnene på den næste regnes fra min. 1 og max. 3 udstillinger i Babyklasse og/eller Hvalsæsons vindere kan blive indgraveret.
peklasse (d.v.s. de 3 bedste resultater tæller). Point fra begge
I alle konkurrencerne gælder, at den Ridgeback med det højeste klasser medregnes. Babyer/Hvalpe deltager ikke i konkurrencen
pointtal vinder årets titel. Dog er der den undtagelse ved titlen om årets eksteriør hund. Derudover gives der 3 point til Bedste
”Årets Eksteriør Hund i Modsat”, at den altid tildeles den Ridge- Baby og Bedste Hvalp.
back i modsat køn i forhold til ”Årets Eksteriør Hund”, der har opnået flest point.
Klasse 2 – 5
”Årets Juniorhund”, ”Årets Mellemklasse”, Årets Åbenklasse” og
I de enkelte klasser gælder, at hunden først deltager i konkurren- ”Årets Champion”
cen, når den har været udstillet det nødvendige antal gange og at Hunde, der konkurrerer i disse klasser, skal være udstillet i sampoint ikke kan overføres fra en klasse til en anden. Dog kan point me klasse på min. 3 udstillinger for at deltage. Point medregnes
til titlen ”Årets Eksteriør Hund” medregnes fra flere klasser. Over- fra min. 3 og max. 5 udstillinger, (d.v.s. de 5 bedste resultater
sigt over pointgivning findes nederst.
tæller). Point kan ikke medtages når hunden skifter klasse (d.v.s.
når hunden udstilles i en ny klasse, begynder den forfra i konkurÅrets vindere kåres i følgende klasser:
rencen om titlen i den nye klasse).

Regler:

1. ”Årets Baby/Hvalp” han og tæve
2. ”Årets Juniorhund” han og tæve
3. ”Årets Mellemklasse” han og tæve
4. ”Årets Åbenklasse” han og tæve
5. ”Årets Champion” han og tæve
6. ”Årets Veteran” han og tæve
7. ”Årets Eksteriør Hund” og ”Årets Eksteriør Hund i Modsat”
8. ”Årets Avlsklasse”
9. ”Årets Opdrætsklasse”
10. ”Årets Opdrætter” og ”Årets Opdrætter af BIM”

Klasse 6
”Årets Veteran”
I denne klasse skal hunden blot være udstillet 1 gang for at deltage i konkurrencen om årets titel. Point medregnes fra min. 1 og
max. 3 udstillinger, (d.v.s. de 3 bedste resultater tæller).
Klasse 7
”Årets Eksteriør Hund” og ”Årets Eksteriør Hund i Modsat”
For at deltage i konkurrencen om titlerne ”Årets Eksteriør Hund”
og ”Årets Eksteriør Hund i Modsat” skal hunden have deltaget på
min. 3 udstillinger, hvoraf mindst én skal være en RRK Certifikatudstilling. Point medregnes fra min. 3 og max. 5 udstillinger, (d.v.s.
de 5 bedste resultater tæller). Hvis en han vinder titlen ”Årets
Eksteriør Hund” tildeles den højest placerede tæve titlen ”Årets
Eksteriør Hund i Modsat” og omvendt. Point fra klasserne 2 – 6
medregnes, uanset om hunden i den enkelte klasse har deltaget
på tilstrækkelig mange udstillinger til at deltage i konkurrencen
om titlen i denne klasse.
Klasse 8 og 9
”Årets Avlsklasse” og ”Årets Opdrætsklasse”
I disse klasser skal hunden blot være udstillet 1 gang for at deltage i konkurrencen om årets titel. Point medregnes fra min. 1 og
max. 3 udstillinger.
Klasse 10
”Årets Opdrætter” og ”Årets Opdrætter af BIM”
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Oversigt over pointsystem
pr. 1. juni 2012
Bedømmelse
Point
Excellent + SL
5
Very Good + L
3
Good + ML
1
Sufficient
0
Disqualified
0
Cannot be judged
0
1. vinder
5
2. vinder
3
3. vinder
2
4. vinder
1
CK
3
Bedste Hvalp og Bedste Baby
3
Bhkl./Btkl.1
15
Bhkl./Btkl.2
12
Bhkl./Btkl.3
9
Bhkl./Btkl.4
5
BIR (Ekstra 5 point på RRK Udst.)
10
BIM (Ekstra 3 point på RRK Udst.)
5
Opdrætsklasse og Avlsklasse
Hæderspræmie
5
Uden Hæderspræmie
3
1. vinder
5
2. vinder
3
3. vinder
2
4. vinder
1
Tillægspoint for antal tilmeldte hunde
0-20
0
21-25
1
26-30
2
31-35
3
36-40
4
40-45
5
46-50
6
51+
7

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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Ridgeback-dagen 2012
Tekst Erik Kristensen—Foto: A.M. Vilhelmsen
Lørdag den 1. september 2012 var Ridgeback Klubben klar til sin at gøre Ridgeback-dagen til en speciel udstilling – men også en
årlige Ridgeback-dag. For første gang siden klubbens 25 års jubi- stor tak til alle jer der har rendt sponsorerne på dørene – det er
læum, der blev holdt i Vojens, kunne vi afholde en Ridgeback-dag ikke altid verdens mest taknemmelige arbejde.
i guds fri natur. Dagen var i år henlagt til Sorø, hvor selve udstillingen blev afholdt på byens stadion, mens resten af arrangementerne var henlagt til Kongskilde Friluftsgaard lidt uden for Sorø i en
skøn natur.

Vi blev forskånet for den regn der ellers har præget vores Ridgeback-dage gennem de sidste år – MEN desideret sommervejr var
det nu ikke, specielt ikke til os to-benede – men perfekt udstillingsvejr, hvor vore hunde – og det er jo dem det drejer sig om –
kunne vise sig fra deres bedste side – ikke for varmt og ikke for
koldt.

Vores dommer – Dr. Wilfred Peper fra Tyskland - var en meget
grundig herrer, hvilket desværre gik ud over dagens tidsplan –
men på trods af hans til tider kontante tilgang til hundene – var
det generelle indtryk, at alle fik en meget udførlig gennemgang af
deres hund – om man så var enig med dommeren i hans bedømmelser, er en anden sag. Så kan man jo selv i fremtiden melde til
eller fra, hvis man ser ham på dommerlisten til en udstilling.

Det var på ingen måder prangende med antallet af tilmeldte hunde, men det er desværre den tendens vi ser til alle udstillinger i
øjeblikket – og ja, det er ikke en billig hobby at være udstiller. Det Efter en lang dag i udstillingsringen, med de afsluttende konkurvar dog dejligt at se, at flere udlændinge havde fundet vej til Sorø. rencer i bedste hoved, bedste ridge og bedste bevægelser var det
tid til at få pakket sammen, så vi kunne forlægge til Kongskilde og
Det var imponerende, hvad der var blevet samlet ind i sponsorgaresten af dagens arrangementer.
ver til udstillere og deres hunde – tak til sponsorerne, I var med til
Fortsættes side 16

Side 17

Fortsat fra side 15

Der skal lyde en stor tak til de der trak denne Ridgeback-dag i
tøjet – ingen nævnt ingen glemt – det er helt klart at et sådan
arrangement ikke kommer af sig selv – der er mange småting der
skal gå op i en højre helhed – ellers klapper det bare ikke.

Et helt nyt tiltag på Ridgeback-dagen var en lille uofficiel konkurrence for hunde og fører – ”fup og fidus” mens vi fik vores velkomstdrink – det var synd for arrangørerne, at vi var så pressede
med tid, at det var begrænset, hvor mange ekvipager der nåede
igennem – men et rigtig super godt initiativ, til stor morskab for
både hunde, hundefører og ikke mindst tilskuerne.

Sluttelig vil jeg ønske alle tillykke med div. placeringer og resultater i løbet af weekenden - Næste Ridgeback-dag bliver afholdt i
det Jyske i weekenden 31. august og 1. september 2013.
Tak for en god dag

Rally og lydighed—søndag
Af Helle Lauridsen—Foto: Helle Lauridsen
Søndag morgen den 2/9 .... hovedet føles noget mere en almindeligt tungt (kom vi mon til at drikke lidt rigeligt vin igår?) og nakken
er stiv - mest pgra de 34 kg RR der har nuppet hovedpuden... øv.
Men op skal man jo - for.... GISP..... vi skal til PRØVE! hende den
snork sovende brune klump på hovedpuden og mig som ALTID
kludrer i det - og nu med tømmermænd. Der må findes en undskyldning - det her kan bare ikke lade sig gøre - jeg vil hjem til
Århus - er Sammy ikke blevet halt?

Nå, lidt morgenkaffe bringer lidt mere styr på nerver og andre løse
dele og vi går op for at følge de tapre RR mennesker der har meldt
til i LP og Rally. De to ringe er ved siden af hinanden, men arrangørerne har lavet det så viseligt, at man først starter Rally ved
middagstid så der er god tid til at beundre LP hundene.
OK - skal vi sige det helt fra begyndelsen - der blev knoklet i ringen, en højløbsk tæve havde ABSOLUT ikke lyst til at gøre hvad
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Der var lidt flere hunde meldt til Rally, og også her i flere af klasserne, bl.a. Champion klasse. Utroligt spændende at se hvad der
forventes på det niveau, bl.a. en masse højre handling og skilte
hvor hund og fører skal gå "modsat" af hinanden.
Som vi kom igennem klasserne blev det endnu engang tydeligt at

mor syntes, en unghan havde det enormt sjovt med at drille far
med liiige præcist ikke at gøre det ønskede, osv. Så på trods af,
nogle af vores normalt bedste hunde var inde var der ingen der
bestod med en første præmie. Men godt var det at se samarbejdet mellem førere og hunde, og at se at jovist kræver det at træne
med RR masser af humor - men det gør det også sjovt!
Jeg håber også at dommeren forstod, at det måske ikke er det
RR'en ikke er en robot: en hund var helt sikker på at der lå en løve
mest optimale at gå til prøve dagen efter en lang hård udstilling,
(eller lign farligt) i brombærkrattet for enden af banen og var mere
optaget af at beskytte mor end gøre hvad han blev bedt om, og en
anden - ja hun skulle altså sådan tisse lige midt i det hele. Og så
var der også blatante førerfejl som at glemme at man havde en
godbid i hånden!
Lidt flere hunde bestod i rally end i LP, og det er helt sikkert at for
mange både hunde og førere er dette den helt rigtigt disciplin,
masser af muligheder for ros, mindre momenter og en masse
kontakt med fører. Mest imponeret var jeg nok at en ung tæve,
som for ganske nyligt var blevet omplaceret men som allerede var
faldet så godt ind i sit nye hjem at hun og hendes fører bestod
deres allerførste Rally-begynder prøve!

han så ihvertfald ud til at hygge sige og gav masser af positive
kommentarer.

Tak for nogle gode dage i Sorø
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Store ring

UHM i det midtjyske
Af Erik Kristensen—Foto Helle Lauridsen

DKK Roskilde 06.05.2012
Best In Show-Avlsklasse
INTCH DKCH SECH NOCH NORDCH DEVDHCH DECH
NLCH BECH CHCH DEVDHJCH DEJCH KLBCH VDHEUJSG07 VDH-EUSG12 KBHV07 KBHV10 W07
BESG08 DKKV07 DKKV10 DKV10 NV08 KLBV08
KLBV10 KLBV11
Tusani Cool Bakari

DKK Kreds 7 Aalborg 27.05.2012
Bedst I Gruppen 2
INTCH DKCH SECH NOCH NORDCH DEVDHCH DECH
NLCH BECH CHCH DEVDHJCH DEJCH KLBCH VDHEUJSG07 VDH-EUSG12 KBHV07 KBHV10 W07
BESG08 DKKV07 DKKV10 DKV10 NV08 KLBV08
KLBV10 KLBV11
Tusani Cool Bakari

Aalborg 27/5 12 Biss-baby
Kinyemi At Inkiru Valley`s Izaan
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Så lykkedes det endnu engang at få stablet en Ung Hunde Mentalbeskrivelse
på benene. Denne gang havde jeg blot endnu større udfordringer end sidst.
Datoen blev hurtigt fastlagt til søndag den ……… sammen med teamleder Jan
Anderschou, der flere gange har været med til at beskrive i Ridgeback Klubben. Stedet gav sig selv – Gjellerup Sogns Jagtforening stillede sig endnu engang velvilligt til rådighed og lånte os deres arealer og ikke mindst klubhus.
Banen var heller ikke noget problem – den kunne vi hente i Thorsø. Beskriverne var umiddelbart heller ikke noget problem indtil 10 dage før beskrivelsen,
hvor en af beskriverne meldte forfald. Hele Jylland blev støvsuget for beskrivere, selv dem der havde orlov forsøgte jeg at få med, men først på Fyn lykkedes
det at finde en beskriver, der ofrede sin fri søndag for os – så var teamet på
plads og hundene var tilmeldt. Det viste sig heldigvis, at den beskriver jeg havde fået fat på på Fyn var en meget vågen kvinde – hun opdagede at en Jysk
beskriver skulle til et arrangement på Fyn – så resolut tog hun telefonen og
kontaktede vedkommende – så de byttede ”job” og alle var glade – ikke
mindst kasseren, med de kørepenge hun sparede.

For nye medlemmer, er Ung Hunde Mentalbeskrivelsen en beskrivelse af hundens reaktioner på forskellige momenter – hver hunde race har sin egen ønskede raceprofil. Det er vigtigt at beskrivelsen af hunden sker inden den er
blevet 2 år gammel – man vil have en beskrivelse af de nedarvede egenskaber
og ikke de tillærte – dog kan ældre hunde også beskrives, men det tæller ikke i
statistikken. Hunden kan ikke dumpe – beskrivelsen kan højest blive standset
og så kommer hunden ikke længere. Du kan læse meget mere om UHM på
Dansk Kennel Klubs hjemmeside (www.dkk.dk ) under fanebladet ”aktiviteter

Klubben lykønsker

Dagen oprandt – vejrudsigten stod igen på regn (det gjorde den også sidste gang vi havde beskrivelse samme sted) men sådan skal det åbenbart være. Vejret er jo for os mennesker aldrig dårligt – det er blot et spørgsmål om påklædning, noget andet er vores
hunde – vi kan sige det kort og kontant – det var IKKE Ridgeback vejr denne søndag –
regn regn og regn mellem bygerne.
Men alle hundene kom i gennem beskrivelsen, der var ingen der blev afbrudt så det var
rigtig dejligt. Vi valgte at køre alle hundene igennem inden vi fik frokost – der var ingen
der havde den store lyst til en afbrydelse og så skulle ud i regnen igen.

Ny Dansk Rally Champion
LP2 DKRLC Lewanika Cekesi

Ny tysk Veteran ChampionDKCH KBHV07
LUVCH DEVDHVCH
Hazinas 2nd Izibu
Det er herligt at lave et sådan arrangement, når man ser den glæde og entusiasme deltagerne kommer med, der var flere der var stået meget tidligt op, for at komme fra Sjælland til det Midtjyske. Der var også en stor vilje til at følge andre hunde, således der hele
tiden var publikum til beskrivelserne, hvilket også er en del af gamet.
Efterfølgende har klubbens avls og sundhedsudvalg fået til opgave, at kigge på de beskrivelser der er kommet gennem de senere år, og specielt se på hvordan de er i forhold
til vores ønskeprofil for racen – det kunne godt være der var nogle ting der skal passe til,
til virkeligheden, men profilen blev i sin tid lavet uden man vidste ret meget om tingene,
så mon ikke tiden er kommet, vi har efterhånden et godt materiale til at få rettet profilen
til.
Tak for en god og våd søndag på heden.

Ny Dansk Club Champion
DKCH KBHV07 LUVCH DEVDHVCH KLBCH
Hazinas 2nd Izibu
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Denne graf viser gennemsnitsprofilen af samtlige 111 Ridgebacks der har gennemgået
UHM siden 1999

Bestyrelsesmøde i Rhodesian Ridgeback Klubben
tirsdag den 4. september 2012 hos Lykke.
Tilstede: Stinne Elgaard, Elisabeth Svendsen, Lykke Linnet og Erik
Kristensen.
Afbud: Helle Lauridsen
Post

- De punkter der blev fundet på opdrætter seminaret som dommerne skal forholde sig til i forhold til racen vil blive et af omdrejningspunkterne.
- Udvalget fastsætter hurtigst muligt sted, dato og tid for dommerseminaret, så invitationer kan blive sendt ud

- Modtaget mail fra medlem, der ikke var tilfreds med bestyrelsens
håndtering/afgørelse i forbindelse med årets hunde. Taget til
Udstillingsregler i Klubregi
efterretning
- Point beregninger mv. har været under behandling også uden for
- Modtaget mail fra medlem om bl.a. årets hunde, samt andre
forhold i klubben som medlemmet ønskede en belysning af Svar bestyrelsen – se andet sted i bladet.
afsendt
- Fra DKK modtaget nye regler om overførsel af hunde fra andre
stambogsførende org. Kan læses på www.ddk.dk/Overforsel-afhund

Oplæg til ændringer i Årets hunde

- Set i lyset af det arbejde der er dels med beregning af point mv.
Men også det store arbejde med pokalerne er det måske tiden til
- Fra DKK – der vil ikke længere være navne mv. på ejere der er
at kigge på dette system. Når vi ser den tilstand mange af pokatilmeldt stævner, hvor kataloget typisk bliver offentliggjort på interlerne bliver returneret i, vidner det ikke om den helt store interesnettet inden stævnets afholdelse – for ikke at invitere evt. tyve på
se for titlerne – hos alle.
besøg
- Der er indhentet oplysninger fra de øvrige nordiske Ridgeback
- Fra DKK – formandsmøde 05. Januar 2013, repræsentantskabsKlubbers måde at hylde årets hunde – se andet sted i bladet.
møde 16. marts 2013
- Bestyrelsen vil kun lægge op til debat omkring dette – beslutnin- Div. mails der bliver behandlet andet steds.
gen skal tages på en generalforsamling – men vi vil meget gerne
have tilkendegivelser/indlæg om emnet til næste blad (4-2013)
Økonomi
- Klubben har generelt en god og sund økonomi, men det kræver
stadig stram styring, da omkostningerne til forskellige arrangementer mv. jo ikke bliver billigere.
- Opdrætter seminaret har kostet klubben ca. 8.500 kr – hvilket
var en forventeligt pris.
- Klubbens omkostnings instruks gennemgået og tilrettet – bliver
lagt på hjemmesiden
RR Dagen 2012
- En rigtig god og hyggelig dag (weekend) Med perfekt udstillingsvejr, Flotte erindringspræmier til alle. Formanden har sendt en
takke mail til hovedkræfterne bag planlægning af weekenden.
- Regnskabet endnu ikke helt på plads – men alt i alt har weekenden koste klubben penge.
- Der var flere der havde givet tilsagn om at give en hjælpende
hånd, der desværre fik forfald på falderebet, hvilket gav lidt ekstra opgaver til de øvrige.
- En rigtig god nyskabelse var ”fup og fidus” der var et rigtig godt
indslag til at udfylde tiden mellem udstilling og uddeling af pokaler mv. til årets hunde – I år var der desværre ikke så lang tid.
Dommerseminar

Møde med DKK
- Avls og Sundhedsudvalget var 13. august sammen med formanden til møde med DKK – set i lyset af hvad andre klubber var blevet mødt med, mener vi selv at vi kom ganske langt. Vi fik bl.a.
igennem at HD status skal være kendt. Sinus giver stadig avlsforbud. Ridgefejl mv. var et punkt hvor DKK var uforberedt, flere af
de tilstedeværende var af den opfattelse at man kunne avlsspærre stambogen med baggrund i dette – DKK undersøger ved de
øvrige Nordiske Kennel klubber
- Udstillingskravet er definitivt ude – det vil kræve en ændring af
DKK’s love at få det genindført – men der er heller ikke udstillings
krav i bl.a. Sverige, hvor vi jo importere en del hunde fra.
- DKK foreslog at man jo kunne lave et ”avlsgodkendelses program” for avl i Ridgeback Klub regi – hvilket kunne blive et ”adels
mærke” på stambogen
- Vi afventer det endelige referat fra DKK
Udvalg
- Blad udvalg – der mangler stadig stof til næste blad.
- Udstillings udvalg – Udstillinger i 2013 er ved at være på plads.
Nyt medlem i udvalget er blevet forøget med et medlem på Sjællands siden.

- Bestyrelsen fastholder at dommerseminaret er for dommerne, og
derfor bliver et lukket arrangement for dommere, aspiranter og
elever på racen. Det er også den anbefaling bestyrelsen har fået
fra bl.a. dommer foreningen.

- WEB og PR – ingen har givet tilsagn om at ville være med til at
designe/udvikle en ny hjemmeside. Via DKK laver vi en forespørgsel til andre specialklubber om de vil indgå i samarbejde om udvikling af en grundplatform til klubberne – der er jo rigtig mange
ting der går igen uanset race.

- Vi vil så arbejde videre på en dag, hvor en eller flere af dommerne kommer og redegør overfor medlemmerne, hvad der blev diskuteret på dommerseminaret.

- Aktivitets udvalg – deltagelsen ved Tirsbæk Greengames var en
lang weekend uden egentlig udbytte for klubben. Komisorium
forlagt bestyrelsen og godkendt.
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- Avls og sundhedsudvalg – skal have kigget på UHM i forhold til
vores ønskeprofil – der skal tages kontakt til DKK for det videre
arbejde.
- World Congress 2016 – nu er World Congress 2012 I Canada vel
overstate. Der indkaldes til nordisk planlægningsmøde I løbet af
efteråret så vi kan komme videre.
Næste møde
- 09. november 2012 hos Erik i Sunds.
Erik Kristensen,
Referent

Løsninger til test—side 24
1 a - 2 c - 3 a - 4 c - 5 c - 6 a - 7 b - 8 b - 9 c - 10 c 11 b - 12 a - 13 c - 14 c - 15 c
Var du go`?
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Test din viden inden for hundeverdenen
1

”Faderen” til Rhodesian Ridgebacken, som vi kender den i vore dage, siges
at være?

2

Hvilken af de nævnte racer er IKKE avlet ind i Ridgebacken?

3

Hvilket land er ikke med I FCI?

4

Hvornår kom den første Rhodesian Ridgeback til Danmark?

5

Hvem er protektor for Dansk Kennel Klub?

6

Hvor gammel skal en hundehvalp være i Danmark, inden den må forlade sin
mor?

7

Hvornår skal din hund senest bære et skilt med navn og adresse på besidderen?

8

I hvilken periode må en hund - under kontrol - løbe løs på stranden?

9

Formanden for Dansk Kennelklub hedder:

10

Diabetes hos hunde skal

11

Kennelhoste smitter som bekendt – men hvordan?

12

Hvad er telefonnummeret til Dyrenes Vagtcentral

13

I 2012 blev World Congress for Rhodesian Ridgeback afholdt i?

14

En registreret schweisshundefører skal have legitimationskort udstedt af?

15

Sker der dommerændring til en hundeudstilling i DKK-regi til en dommer der
ikke i forvejen er inviteret, efter anmeldelses- fristen

A: Cornelius Van Royen
B: Claude Van Dammen
C: Cornelius Vresvik
A: Bulldog
B: Collie
C: Scots Terrie
A: England
B: Rusland
C: Tjekkiet
A: 1967
B: 1968
C: 1969
A: Dronning Margrethe
B: Prins Joacim
C: Prins Henrik
A: 8 uger
B: 7 uger
C: 9 uger
A: 2 måneder
B: 4 måneder
C: 6 måneder
A: 1. september til 1. juni
B: 1. oktober til 1. april
C: 1. oktober til 1. maj
A: Jens Glavind
B: Anette Bak Frederiksen
C: Jørgen Hindse
A: kun behandles en enkelt gang
B: kan ikke behandles
C: kræver vedvarende behandling resten af
hundens levetid
A: ved at hunde drikker af den samme skål
B: via hundenes luftveje
C: via hundenes afførring
A: 1812
B: 114
C: 1818
A: USA
B: Australien
C: Canada
A: Danmarks Jægerforbund
B: Politiet
C: Skov og Naturstyrelsen
A: er det bare ærgerligt
B: du kan få hele dit gebyr retur
C: du kan få 50% af dit gebyr retur

(svarene findes på side
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Fredericia 11.2.2012—BIG2
Multich Inanda Mellberg Edelrod

Stepping 2.6.2012—BIS¤
Multich Inanda Mellberg Edelrod
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Sounds Scary - Nytårsforberedelser
Forberedelse er nøgleordet hvis din hund skal komme gennem
nytårsaften, eller andre lignende begivenheder, med et minimum
af frygt og stress. Udgangspunktet er naturligvis forskelligt alt
efter din hunds tidligere erfaring med dette.
Hunden ER bange for lyde:
Har hunden allerede oplevet nytårsaften og har fået en dårlig oplevelse er det nødvendigt at sætte et træningsprogram i gang (se
under desensibilisering).
I nogle tilfælde vil det allerede nu være alt for sent at igangsætte
træningen, og det er i stedet nødvendigt at henvende sig til sin
dyrlæge for evt. at få noget beroligende medicin til sin hund. Det
skal afprøves inden den store aften, for det er nødvendigt at vide
om dosen er for stor eller lille – og hvordan medicinen virker på
lige netop din hund.
Men når så nytårsaften er vel overstået, er det vigtigt at sætte i
gang med træningen da det ikke er hensigtsmæssigt at skulle
bruge medicin resten af hundens liv. Der er alt for mange situationer vi ikke kan forberede os på (tordenvejr, naboens unger der
skyder af i starten af december og meget andet), og i disse tilfælde kan vi ikke nå at medicinere hunden ud af det.

Spil gerne CDén forskellige steder i huset, bilen etc. (men
husk at det er vigtigt at hunden ikke reagerer på lydene!!). Eller flyt rundt på højtalerne, så hunden ikke oplever at lyden altid kommer fra samme sted.
Hundene er dog forskellige og det kan derfor være meget forskelligt hvor lang tid træningen vil tage. I nogle tilfælde vil det også
være nødvendigt at træne den ”ægte” vare.
Hunden er IKKE bange for lyde:
Selvom hunden ikke tidligere har vist frygt eller angst overfor lydene nytårsaften, er det alligevel vigtigt at tage nogle forholdsregler.
Ligeledes er det af afgørende betydning hvordan hvalpen eller den
unge hund oplever denne aften.
Mange vil opleve at hvalpen 1. år ikke reagerer synderligt på alt
det der sker, for året efter at reagerer meget voldsomt.
Det kan varmt anbefales at køre lydtræningen på ”ikke-bange”
hunde også – og især hvalpe!

Andre hjælpemidler:
DAP (Dog Appeasing Pheromone) som kan sættes i stikkontakten
og udgiver beroligende pheromoner, kan installeres ca. 14 dage
før dagen. Den placeres i nærheden af det sted hunden føler sig
Desensibilisering:
mest tryg.
Det første trin i træningen er at neutralisere din hunds reaktion på Et godt og trygt tilflugtssted hvor hunden normalt føler sig tryg kan
lydene. Der findes i handlen en ganske god CD til formålet:
være en stor hjælp. Lig eventuelt en uvasket bluse eller lignende,
”Sounds scary” hvor der både er uvejr, skud og fyrværkeri. Fremså hunden føler sig tryg ved ”din” nærhed.
gangsmåden vil være:
Hvis din hund er vant til at du ser fjernsyn eller hører radio/musik
Indstil volumen på musikanlægget til nul.
kan det også være en hjælp for den, da det nærmest ”kamuflerer”
Øg langsomt volumen indtil du observerer de første tegn på at lydene udefra.
hunden hører lydene.
Det kan også være en hjælp at give din hund et tungt måltid mad
Afspil CDén ved denne volumen 5-10 minutter, 3-4 gange
rigt på kulhydrater sidst på eftermiddagen. Pasta, mosede kartofhver dag.
ler eller udkogte ris er ideelle, og vil gøre at din hund føler sig meNår din hund ikke længere reagerer på dette, kan du langre rolig eller afslappet. Hvis din hund har en svag mave eller tidlisomt øge volumen. Gentag trin 2 og 3 mens du gradvist, gere har haft fordøjelsesproblemer, bør dette dog diskuteres med
(så længe hunden ikke reagerer) øger volumen over et
din dyrlæge.
par uger.
God arbejdslyst!
Du vil efter et stykke tid opnå at din hund ikke reagerer på
lydene, selv på et temmelig højt niveau.

Rhodesian Ridgeback Klubbens
Klubchampionat (KLBCH)
Titlen tildeles den Rhodesian Ridgeback, der 3 gange under 3
forskellige dommere på Ridgeback klubbens certifikatudstillinger
har opnået klubcertifikatet.
Klubcertifikatet tildeles den hund i championklassen, der har
opnået at blive 1. vinder præmieret med excellent og CK, såfremt
hunden er DKCH.
Såfremt 1. vinderen allerede har opnået titel af KLBCH, går det
titelgivende certifikat videre til 2. vinderen – dog er det et krav at
hunden er DKCH for at kunne opnå Klubcertifikatet

Side 25

Årets hunde 2011/2012

Årets unghhan Linnemann Adins E`kati
Ejer: Lykke Linnet

Årets opdrætter
Kennel M´gongo v/Klaus Lambæk

Udstillingsudvalget beklager forglemmelsen af ovennævnte i
sidste udgave af RIDGEBACKEN

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
Sanne & 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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Afsender:
Rhodesian Ridgeback Klubben
v/Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens
Returneres ved varig adresseændring

