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Ridgeback-hvalpe bør tjekkes for sinus af erfarne fingre.  
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RRK sinus-tjekkere 

Af: Erik Kristensen 
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Kære medlemmer – når du sidder med dette blad, er julefreden 

forhåbentlig ved at sænke sig. Jeg vil gerne starte med at ønske 

alle en rigtig glædelig jul og godt nytår – tak for samarbejdet i det 

forløbne år. 

Hvis vi skal kigge lidt fremad, ligger der flere opgaver forude. 

World Congress for Rhodesian Ridgeback skal afholdes i 2016 – 

en stor mundfuld, hvorfor de nordiske lande er gået sammen om 

denne opgave. Udgangspunktet er at kongressen afholdes i Kø-

benhavn og slutter med en udstilling. World Congress har ingen 

besluttende myndighed, men det er her man får drøftet de udfor-

dringer racen står overfor, men den nyeste viden og forskning 

kommer også på bordet. MEN det der nok er det mest vigtige for 

deltagerne er networking, her er en unik chance for at møde 

Ridgeback-folk fra resten af verden og få knyttet kontakter og 

venskaber –  og denne gang, slipper vi Danskere for at rejse det 

halve af kloden rundt for at deltage – vi skal bare starte bilen og 

vupti – så kan vi være med. Der kommer meget mere om dette 

arrangement, når tingene begynder at falde på plads – men glæd 

dig til 2016 – det er lige om lidt!!! 

Som formand får jeg bl.a. Den Svenske Ridgeback Klubs med-

lemsblad. I det sidste nummer, rejste den Svenske formand en 

problemstilling, som foreningslivet i Danmark også er ramt af – 

det kniber meget med at skaffe frivillige, der vil tage en tørn for 

fællesskabet, hvilket vi desværre også ser herhjemme, ikke bare i 

hundeverdenen, men også i resten af foreningslivet. Hvad er det 

der er gået galt – Danskerne har altid været et folk, der samlede 

sig i foreninger mv. og trak på fælles hammel – nu ser vi adskillige 

foreninger må lukke og slukke eller lave fuldstændig om i deres 

struktur mv. Jeg har ikke de vise sten, til at vende denne udvik-

ling, men jeg har dog nogle bud på, hvad der påvirker foreningsli-

vet i den forkerte retning (efter min opfattelse)  

- Der er kommet en stigende professionalisering  i samfundet – 

man forventer at få en erkendtlighed for sit arbejde og ikke 

mindst dækket alle sine omkostninger.  

- Der er rigtig mange ting vi skal deltage ,i hvorfor vi prioriterer 

tiden, så vi kan nå dem alle – vi prioriterer ikke de ting vi delta-

ger i på samme måde, men forsøger at nå dem alle. 

- Med de elektroniske medier, er det blevet meget meget let at 

give sin mening til kende. Mange vælger i et anfald af frustrati-

on at sende mails mv. med en ordlyd og et indhold, der kan 

være meget sårende for modtageren. Vi glemmer ofte at tænke 

på, at der kan være flere sider af samme sag. Der er formentlig 

mange der siger fra, for de gider ikke lægge øre til denne har-

ske kritik, der sjældent er konstruktiv. Flere hundeklubber har 

måttet afholde ekstraordinære generalforsamlinger, fordi den 

siddende bestyrelse siger stop.  

Jeg vil gerne opfordre til en god og åben debat omkring frivillighe-

den i klubben, både i forhold til bestyrelsesarbejdet, men også de 

opgaver der skal løses i løbet af året, hvordan får vi alle – eller i 

det mindste flere på banen – jeg har ikke de vise sten – men ved 

fælles hjælp tror jeg, vi kan komme videre til gavn for klubben og 

ikke mindst det, vi er samlet om – vores elskede hunde – og bare 

rolig, klubben er ikke ved at gå i opløsning, men i min verden er 

det bedre at forebygge end at helbrede. 

Pas på jer selv derude – vi ses forhåbentlig i det nye år. 
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Side 4 

 Referat af møde mellem DKK og Rhodesian Ridgeback Klubben 

(RRK) den 13.08 2012: 

Deltagere: 

Fra specialklubben: Erik Kristensen (formand), Helle Lauridsen 

(sekretær og formand for Avls- og sundhedsudvalget), Stine El-

gaard (kasserer), Lykke Linnet (bestyrelsesmedlem).  

 

Fra DKK: DKK’s Forretningsudvalg bestående af Jørgen Hindse 

(JH, formand), Erling Olsen (næstformand), Henrik Johansen 

(kasserer). Herudover deltog Jens Glavind (direktør), Ulla Hansen 

(UH, leder af registreringsafdelingen) og Helle Friis Proschowsky 

(HFP, dyrlæge, ref.) 

 

JH indledte med at ridse baggrunden for den igangværende møde-

række mellem DKK og specialklubberne op. I forlængelse af re-

præsentantskabets beslutninger i januar skal en større del af 

ansvaret tilbage til opdrætterne, antallet af restriktioner skal ned-

bringes og gerne overgå til anbefalinger. 

 

RRK medbragte deres egne HD statistikker og påpegede at der 

var uoverensstemmelser i forhold til den 10-års statistik, der fin-

des på hundeweb. Af hundeweb fremgår det, at der ikke har været 

stillet nogen D eller E diagnoser i de sidste 10 år, men det er iføl-

ge klubben ikke korrekt. HFP vil gerne undersøge det nærmere, 

hvis klubben indsender informationer om de hunde, der tilsynela-

dende mangler i hundewebs statistik.  

 

Rhodesian ridgeback har god sundhedsstatus for både hofter og 

albuer. Forretningsudvalget stillede derfor spørgsmålstegn ved 

nødvendigheden af et fortsat fotograferingskrav. RRK angav, at 

der i den seneste tid er begyndt at dukke hunde med dårligere 

status op. Klubben har derfor et stort ønske om at fastholde kra-

vet om kendt status for HD og AD og dette blev imødekommet.  

 

Klubbens ønske om at genindføre udstillingskravet kunne ikke 

imødekommes, da det er en repræsentantskabsbeslutning. Det 

kan dog godt indføres som en anbefaling. Klubben vender tilbage 

vedrørende eventuelle avlsanbefalinger inden den 15/9. RRK 

ønsker ikke at ridgeløse hunde indgår i avl, og efterspurgte derfor 

mulighed for at opdrætteren kan nedlægge avlsforbud på ridgelø-

se inden overdragelsen til køber. Dette er ikke muligt på nuværen-

de tidspunkt, men det kan skrives ind i købskontrakten – evt. med 

en bod, hvis avlsforbuddet overtrædes. Klubben anførte at SKK 

indlægger en avlsspærre på ridgeløse. Dette undrede UH, som 

undersøger sagen nærmere hos SKK.  

 

HFP orienterede om forslaget fra FCI’s Bredding Commission til 

FCI’s bestyrelse om at godkende ridgeløse som en variant inden-

for racen. RRK fortalte, at ca. 10 % af de fødte hvalpe er uden 

ridge. De påpegede desuden, at også de ridgeløse kan have der-

moid sinus. Kravet om en Dermoid Sinus friattest fortsætter 

uændret. På længere sigt vil klubben gerne lave deres egen 

avlskåring.  

 

RKK fremførte en sag om en uheldig opførsel fra en dommeraspi-

rant. DKK anbefalede at klubben selv tager kontakt til vedkom-

mende. 

 

RRK har arbejdet med UHM i ca. 10 år. De ønsker nu at revidere 

ønskeprofilen og DKK anbefaler at de kontakter sekretær for 

Mentalbeskrivelsesudvalget Heidi Taymyr på heta@dkk.dk   

       

De nye avlsrestriktioner træder i kraft den 1. oktober 2012  

 

Til inspiration ses nedenfor nogle eksempler på hvordan ordlyden 

af avlsanbefalinger er hos andre racer.  

 

Avlsanbefalinger: 

Forr at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter XX- Klub’s og 

DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være op-

fyldt: 

1. Begge forældredyr skal før parring have en HD status A eller B 

registreret i DKK 

2. Begge forældredyr skal før parring have en AD status 0, 1 eller 

2 registreret i DKK 

3. Begge forældre skal før parring være præmieret på en 

FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good 

 

 

 

 

Avlsrestriktioner: 

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge foræl-

dre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK. 

 

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i 

avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til 

racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid væ-

re HD fri (grad A eller B)   

 

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre 

før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.  

 

En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i 

avl, hvis opdrætteren vurderer, 

at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. 

Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 

0) 

 

Dermoid Sinus friattest skal foreligge inden ID-mærkning af 

hvalpene. Påvises Dermoid Sinus hos en hvalp, stambogsføres 

den med AVLSFORBUD.  

 

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpe-

kuld har normale testikler på normal plads. 

 

Avlsanbefalinger: 

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Rho-

desian Ridgeback Klubbens og DKK’s avlsanbefalin-

ger” på stambogen skal følgende være opfyldt: 

 

Klubben vender tilbage med deres ønsker inden 15/9 
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Side 5 

Dommerkommentar fra Billund Udstillingen den 21/10 2012 

 

Først vil jeg takke for invitationen til at døm-

me den dejlige race som Rhodesian Ridge-

back er på klubbens udstilling i Billund den 

21. oktober. 

I Babyklassen som er en spændende klasse 

at dømme for det er her at man finder de 

kommende ”stjerner”. 

Og det var ingen undtagelse her, der stillede 4 tæver og nr. 1 blev 

den knap 6 mdr. ”Hazinas 6th Funanya By U”, en tæve med et 

godt hoved god fast ryg god længde på Ridge’en gode bevægelser 

og godt temperament. 

Nr.2 blev en godt 3 mdr. tæve ”Safero A’inja” med et godt tæveho-

ved og god bredde på Ridgen og 2 m. symetriske crowns glimtvis 

gode bevægelser, dejlig temperament.  
I hvalpeklassen var der kun tilmeldt 1 tæve ”Bikita’s Legacy 

Anaya” en godt udviklet tæve med er godt skåret hoved god ryg og 

skuldre god Ridge og på dagen gode bevægelser. 

Junior han var der kun 1 tilmeldt ”Lewanika Hlabahlosi” var en 

pæn hund med et godt temperament, fik Ex men uden Ck. 

Mellemklassen haner var der også kun 1 tilmeldt ”Westway’s 

Esquire By Orlando” Den stærk bygget han med godt hoved og 

stærk ryg godt ansat hale gode bevægelser set fra siden og bag 

men kunne være lidt mere fast foran, god Ridge godt tempera-

ment den fik Ex. 2. bedste han med Reservecert. 

I åben klasse vandt den 2½ år han ”Hazinas 5th Thabo” en dejlig 

hund som gjorde det godt og senere på dagen blev BIM og blev 

vist nok Dansk Champion på dagen, godt hoved, god skalle gode 

øjne, god stærk ryg, gode bevægelser og et godt et temperament  

I Championklassen  var der 5 tilmeldte,  den blev vundet af ”Red 

Wheaten AKANI” en godt 2½ år gammel han med et godt hoved, 

prima bid, stærk hals og ryg,  god Ridge bevæge sig lidt trang bag. 

I Veterankl.  Var der 2 den blev vundet af den 8½ år. Gammel 

”M’gongo Tasu A’mwisho” en han som bevægede sig godt for al-

deren, med et godt tempermant godt hårlag og farve. Og blev 3. 

bedste han, og bedste veteran. 

Hos tæverne var der 2 tilmeldte i Juniorklassen, begge endnu lidt 

letbygget her vandt ”Kuzonga’s Holly Cikma”  en 9 mdr. tæve som 

nok skal blive CK. Værdig 

I Åbenklasse vandt den 2½ år ”Kinyemi Nianzi Hunting Himalaya” 

en velbygget, med et godt hoved, god stærk hals og ryg, prima 

Ridge bevæger sig godt på sine ben, godt temperament den fik 

tævecertet og blev 4. vinder. 

I Championklassen var der  5 heraf fik de 3 CK vinder blev den 3 

årgammel ”Linnemann Bikita” en dejlig tæve med et skønt hoved, 

korrekt bid,  gode mørke øjne, stær hals og ryg, god ansat hale 

god dyb brystkasse dejlig Ridge med 2 symmetriske Crowns, den 

blev også BIR for mig, jeg har det sådanne at hvis han og tæven er 

lige gode, vil jeg næste altid gøre tæven til BIR, for det er så kort 

tid at en tæve stråler, så skal hun også vinde og det var tilfældet 

her. 

I Veteran tæve var der 1 en  10½ år ældre ”dame”- Hazina’s 2nd 

Izibu” godt hoved, god ryg og Ridge, godt temperament. 

Generelt vil jeg sige at selv om man har en stor hund og bevæger 

sig meget på græs, skal man huske at holde neglene korte så de 

ikke rammer underlaget når det er hårdt (fliser, Trægulve m.m.), 

for det er på den måde at de får de flade poter og ikke kompakte 

og hvælvet poter som de skal have. 

Og det var dejlig at se at man på udstillingen ikke så nogle der var 

for store, og havde et svagt temperament. 

Tak for denne gang, håber at vi ses en anden gang. 

 

Af. Leif Lehmann Jørgensen 

 

Schweisssportræning  
  
Efter flere forsøg med at finde / få tilladelse til et egnet spor-

område til ca. 6 spor her i vores område, det sydjyske,  
har vi endnu ikke fundet det, så indtil videre bliver der des-
værre ikke mulighed for Schweisssportræning. 
  
Mange Venlige SporHilsner 
  
Nicolai & Lene 

  
PoKali Ridge 
www.akali.dk 
 

http://www.akali.dk
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Fysisk ubehag i forhold til hundens adfærd 

Smerters betydning for hundes adfærd  

I løbet af de sidste mange år har viden og teorier om hunde taget 

nogle kvantespring og vi mener, trods den stadig store mangel på 

videnskabelige undersøgelser, i dag, at vide en masse ,når det 

kommer til adfærd, træning og problemer. Der er sket et boom på 

træner- og adfærdsbehandler-markedet, hvilket betyder, at en-

hver hundeejer i Danmark (og i mange andre lande), ikke har 

langt til den nærmeste (semi-)professionelle hundetræner og ad-

færdsbehandler. Med dertil hører, at flere og flere hundeejere 

bliver opmærksomme på forskellige problemstillinger, der kan 

være forbundet med det at have hund i dag.  

Når vi skal arbejde med problemadfærd hos en hund, er der en 

masse at tage i betragtning - den generelle viden om hunde 

(kynologi), den gældende hunds ophav og type, dens tidlige op 

vækst, socialisering, miljøtræning, positive og negative oplevelser, 

ejerens forventninger og muligheder samt en hel masse andet, 

som er vigtige for evalueringen af den enkelte hunds problemad-

færd samt den mulige løsning herpå/håndtering heraf. Ved at 

evaluere hunden i forhold til ovenstående, kan man danne sig et 

indtryk af hvilken hund, man har med at gøre, men det er ikke alt. 

Hundens fysiske sundhed skal altid tages i betragtning i forbindel-

se med en adfærdsbehandling. Noget af det, man som adfærds-

behandler først og fremmest bør gøre sig klart er ,om hunden er 

sund og rask. Men hvad betyder det at være sund og rask og hvor-

dan kan man se på en hund, om den har gener af den ene eller 

den anden art? Vi vil gerne påpege, at vi hverken er dyrlæger, 

fysioterapeuter, massører eller andet indenfor den genre. Vi arbej-

der med hundes adfærd set ud fra deres biologiske og kognitive 

formåen. Men for at kunne gøre det optimalt, skal vi vide tilstræk-

keligt om fysik- og smerteområdet, i hvilken forbindelse vi har 

nogle gode dyrlæger at rådføre os med samt vores højt værdsatte 

samarbejdspartnere fra 'Magtor - hunde som os', hos hvem vi ofte 

rådfører os, når det kommer til det fysiske aspekt.  

For bedst at komme hele vejen rundt om emnet 'smerter og ad-

færd' her i artiklen, skal vi ind på hvad smerte egentlig er for no-

get og hvordan det påvirker et individ både fysisk og ikke mindst 

mentalt.  

I følge IASP (International Association for the Study of Pain) defi-

neres smerte således: Smerte er en ubehagelig sensorisk og emo-

tionel oplevelse, forbundet med aktuel eller truende vævsbeskadi-

gelse. Eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan be-

skadigelse. Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi har 

en måske endnu bedre definition, der lyder således: sanseindtryk, 

som er forbundet med fysisk og psykisk ubehag og udløser ad-

færd, der mindsker den udløsende sansepåvirkning. Selvom disse 

definitioner bruges med henblik på mennesker, er der ikke noget i 

vejen for også at bruge dem, når vi snakker smerter hos hunde. 

Rent fysiologisk er det stort set samme sag - smerte udløses, når 

smertereceptorer stimuleres. Det klassiske eksempel er, hvis man 

brænder hånden og reagerer ved at fjerne den uden at tænke 

videre over det. Først bagefter oplever man smerten bevidst og 

handler på det ved fx at sætte hånden i koldt vand. At fjerne hån-

den sker som en slags refleks, der kommer af at de sensoriske 

nervefibre i hånden, via rygmarven, sender besked til den gælden-

de kropsdel om at trække sig væk fra smerten. Der sendes ligele-

des besked til den sensoriske hjernebark, som giver os mulighed 

for rent faktisk at bearbejde oplevelsen mere bevidst - såsom at 

putte koldt vand på, fordi vi har lært, at det lindrer smerten.  

For en hund, der fx træder på noget, der gør ondt, sker nøjagtig 

samme proces for nervesystemet, reflekshandlingen og også be-

skeden til hjernen. Hunden vil altså fjerne poten fra det der gør 

ondt, som en refleksiv handling og derefter vil den, hvis nødven-

digt, stoppe op og måske begynde at slikke på det ramte sted. 

Forskellen ligger i hjernen, hvor mennesket har en højere udviklet 

bevidsthed end hunden. Men smerteoplevelsen er der beviseligt. 

Smerte er en subjektiv oplevelse - en følelse der afhænger af det 

individ, der oplever det. Hvordan smerte føles er altså forskelligt 

fra individ til individ - og har også forskellige grader. At træde på 

en skarp sten gør formodentlig ikke ondt på samme måde, som at 

brække lårbensknoglen. Fx varierer rygsmerter også fra individ til 

individ og afhænger bl.a. af hvorfra smerten egentlig stammer. 

Samtidig er det forskelligt hvor meget et individ kan udholde - 

hvornår en oplevelse føles smertefuld; det vi kalder for smerte-

tærsklen.  

Ovenstående eksempler (at brænde sig eller træde på noget 

skarpt), er eksempler på akutte smerter, som opstår pludseligt og 

som for det meste er tydelige. Det er dem vi kan opleve på fx træ-

ningsbanen. Her har vi en ide om hvad der forårsager adfærdsæn-

dringen - at hunden fx ikke vil fortsætte en given øvelse - og vi 

reagerer på det ved at prøve at hjælpe hunden. Vi forstår også, at 

hunden, hvis det er en voldsom smerte, vil kunne finde på at knur-

re eller ligefrem bide, såfremt vi forsøger at hjælpe. Her vil hunden 

reagere i en tilstand af smerte og måske manglende forståelse af 

at vi vil hjælpe. Det er de fleste hundeejere helt med på og vi er 

alle mere eller mindre flasket op med at skulle søge dyrlæge hvis 

hunden pludselig ændrer adfærd, hvilket er et meget fornuftigt 

udgangspunkt, som bestemt bør efterleves. 

Hvad så med den mere langvarige smerte, som måske kommer 

snigende? Smerten der fx forårsages indefra pga. en ukendt syg-

dom, en skade vi ikke har opdaget eller måske konstruktionsfejl i  

Af: Alpha Hundeadfærds Center 
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skelettet. Hvis et menneske har ondt, kan vedkommende gøre 

opmærksom herpå ved hjælp af ord. Det er en evne hunden 

mangler, hvorfor der må andre kommunikationsformer til. De tyde-

lige tegn på smerte som fx halthed eller negativ reaktion ved berø-

ring, efterlader ikke meget tvivl om at hunden har ondt et sted. 

Men der er også andre tegn, som vi af og til glemmer at tage i 

betragtning. Det er de adfærdsmæssige tegn, som kan tyde på at 

hunden har mere eller mindre ondt. Det er ofte tegn, der ses i 

forbindelse med de gradvist opståede smertetilstande. Det kan 

være svært at opdage tegnene på de snigende smerter, da ad-

færdsændringerne ligeledes kommer snigende i takt med at den 

fysiske tilstand forværres. Fx vil en gene i et ben kunne føre til at 

hunden aflaster benet og derved får problemer andre steder i 

kroppen, som kan blive vældigt generende med tiden. Man vil ofte 

ikke opdage at hunden måske kommer til at gå dårligere og dårli-

gere og at den måske bliver mere og mere intolerant, passiv, de-

struktiv eller andet, der kan være tegn på fysiske gener. Når de 

bliver spurgt, vil mange hundeejere umiddelbart svare, at hunden 

altid har været sådan og først hvis man går dybere ind i problem-

stillingen, vil man (måske) finde en skillelinje et sted i løbet af 

hundens liv - et tidspunkt, hvor tingene er begyndt at ændre sig. 

Ind i mellem opdager man begyndelsen tilfældigt, nogle gange må 

man grave dybere og af og til finder man aldrig ud af hvornår og 

hvordan ændringerne skete. Under alle omstændigheder er det af 

afgørende betydning, at man gør hvad man kan, for at finde frem 

til hvorvidt hunden har fysiske gener eller ej og hvordan man 

bedst håndterer disse.  

Det er vigtigt med behandling af de fysiske gener, fordi vi ellers 

kan arbejde med problemadfærden i en uendelighed, uden at se 

et fornuftigt resultat. Hvorfor det? Fordi smerter og fysisk ubehag 

påvirker adfærden. Vi kender det selv - den lille generende hoved-

pine, ryggen, der værker lidt, anklen, der engang har været bræk-

ket og som ind i mellem generer når vi går.... Det er ikke nødven-

digvis noget, der har en ødelæggende effekt på vores liv, men det 

påvirker os - ofte ganske ubevidst. Vi kommer til at snerre lidt af 

familien eller kollegaerne, vi mister overskud til at gøre nogle af de 

ting, vi egentlig havde planlagt osv. Ved at gå rundt med en smer-

te eller en gene, øges vores stressniveau og signalstoffer udskilles 

med henblik på at håndtere den situation vi er i. Det betyder, at 

kroppen skal bruge mere energi på at håndtere smerten - den 

energi går fra noget andet, som betyder, at vi får mindre overskud 

på andre områder - regnestykket skal gå op. Endvidere vil vores 

opmærksomhed oftest være skærpet mod genen eller smerten,  

som bevirker at vores koncen-

tration på andre områder, vil 

mindskes. Kun hvis der sker 

noget ekstraordinært spæn-

dende, er det måske muligt at 

glemme ubehaget for et øje-

blik. Stort set det samme 

gælder for hunde - blot er 

hunde umiddelbart ikke i 

stand til bevidst at forsøge at 

koncentrere sig om noget 

andet, som mennesket af og til vil kunne. Når en hund har en fy-

sisk gene, er det ikke altid let at se det med det blotte øje - han 

kan bevæge sig en smule ude af takt, aflaste ganske let på det 

ene ben, han kan være en anelse skæv i ryggen, hans ene øje kan 

være en smule mere åbent end det andet og så fremdeles - fysi-

ske fremtoninger, som vi ikke lige umiddelbart lægger mærke til. 

Derfor må vi lægge mærke til hvordan han ellers opfører sig - er 

han glad når vi skal på tur? Er han afslappet, når han har været på 

længere ture? Er han generelt tilpas og afbalanceret, som man nu 

vil kunne forvente at en hund af hans type vil være? Hvad med 

træningen - vil han udføre de øvelser, der arbejdes med? Er han 

for passiv eller alt for overgearet og ukoncentreret på trænings-

pladsen eller i andre situationer, hvor det ellers ikke vil være for-

ventet? Hvordan har han det med andre hunde og mennesker - og 

er reaktionen forventelig for en hund af hans type, alder og ople-

velser? Der er et hav af observationer vi kan gøre os - observatio-

ner som alle fortæller os noget om vores hund på godt og ondt og 

som vi, om ikke andet, bør notere os, så vi lærer vores hund bedre 

at kende. Vi siger ikke, at man skal styrte afsted til sin dyrlæge, 

fysioterapeut eller massør i det øjeblik der er noget hunden ikke 

vil, men hvis man observerer uligevægt på den ene eller den an-

den måde gentagne gange, er det en mægtig god ide at få det 

tjekket!  

Det er ikke alle problemstillinger, der har en fysisk baggrund, men 

der er en forøget risiko for at en adfærdsmæssig problemstilling 

på sigt kan give fysiske gener. Med til problemadfærd hører oftest 

et forøget stressniveau, hvilket kan medføre bl.a. såkaldte muskel-

spændinger, som i sig selv kan være generende. Det forhøjede 

stressniveau kommer af at hunden enten konstant eller i bestem-

te situationer, ikke kan efterleve de krav der stilles til ham - det 

være sig fra enten omgivelserne eller hans egen krop (behovet for 

at handle på en given måde). Udover muskelspændinger er der en 

forøget risiko for at hunden i forbindelse med problemadfærd, vil 

reagere uhensigtsmæssigt i forskellige situationer - fx ved at lave 

udfald mod en fremmed, mens den har halsbånd og snor på, hvil-

ket kan medføre direkte skader på nakke og ryg. Langvarig nega-

tiv stress hæmmer vil ligeledes, grundet den øgede udskillelse af 

stresshormonet 

kortisol, kunne 

hæmme immun-

forsvaret, hvilket 

kan føre til øget 

risiko for diverse 

sygdomme såsom 

diarre, allergiske 

reaktioner, virus 

etc  

Der er altså sam– 

menhæng mellem 
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den fysiske formåen og den adfærd, der kommer til udtryk via 

handlinger og reaktioner. Noget vi måske alle er helt klar over, 

men som vi af og til kan have en tendens til at glemme. Emnet 

omkring smerter og adfærd er stort - enormt stort - og vi når her 

kun at ridse nogle hovedpunkter op, som forhåbentlig giver me-

ning for dig som læser. Forebyggelse har vi ikke været inde på 

som sådan, da det vil være en hel artikel for sig selv, som vi må 

tage op en anden god gang. 

For os har emnet stor betydning, da vi ser flere og flere adfærds-

problemer, der har en fysisk kant. Flere og flere hunde er sat sam-

men på belastende vis gennem avl, der giver problemer med både 

skelet, muskler, tænder, hormoner og højst sandsynligt også sig-

nalstoffer, som alle har en enorm betydning for en hunds adfærd. 

Endvidere stiller vi meget høje krav til vores hunde, hvorfor vi er 

nødt til at sætte os ind i vores hundes fysiske og mentale tilstan-

de, så vi optimerer både deres og vores liv sammen med dem 

bedst muligt.  

Med håbet om at du måske vil have lyst til at lære mere om at se 

på din hund med nye øjne, ønsker vi dig en fantastisk dag og alt 

det bedste for dig og din(e) hund(e).  

Generalforsamling 2013 
 

INDKALDELSE 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved datoen for Ridgeback klubbens generalforsamling. 

 

LØRDAG den 27. APRIL 2012 efter udstillingen 

Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund 

 

Forslag der ønskes behandlet på klubbens generalforsamling samt kandidaturer til bestyrelsen skal skriftlig være klubbens formand 

ell. sekretær i hænde senest den 15/2 2013. 

Eventuelle forslag og præsentationer fra kandidaterne udsendes i Blad 1—medio marts 2013. 

 

Afgående bestyrelsesmedlemmer, der alle er villige til genvalg: 

Erik Kristensen, Elisabeth Svendsen og Lykke Linnet. 

Læs mere i næste nummer af Ridgebacken. 

Beskyt hundens poter 

Vinterens vand, sne, salt og frost kan give slemme skader på din 

hunds poter og revner, sprækker m.v. i trædepuderne svier og gør 

ondt på din 4-benede ven. 

Og som det ofte siges – gør det ondt på din hund, så gør det også 

ondt på dig. 

Potevoks og potepleje danner en hinde på hundens poter og giver 

dermed en vis beskyttelse, men det kan ikke gøre det alene – tjek 

din hund poter hver gang I har gået en tur i vinterperioden. 

Og vil du gøre det ekstra godt for din hund, så skyl poterne i lunkent vand og smør evt. kopattesalve ell. 

lign. på efterfølgende. 
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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 

Husk at betale kontingent. 

Så nærmer julen sig – og dermed også det nye år. Derfor er det 

snart tid til fornyelse af kontingentet. Der bliver i starten af januar 

udsendt en opkrævning til alle medlemmer. I klubbens love står: 

§ 6 Kontingent. 

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. 

Stk. 2 Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves 

senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal, 

for at være rettidigt betalt, findes på den af klubben dertil anviste 

bankkonto senest den sidste hverdag før den 15. februar. Ved 

indmeldelse i løbet af året betales kontingent for resten af dette 

år med en forholdsmæssig del af det årlige kontingent - svarende 

til det antal hele måneder, der er tilbage af kalenderåret. 

Husk derfor at betale dit kontingent inden 15. februar 2013. 

Kontingentet udgør pr. 1.1.2013: 

Enkeltmedlem: 300 kr. 

Familiemedlem: 350 kr. 

Hvis du: er opdrætter, stiller op til bestyrelsen eller ønsker at 

stemme (Gælder kun for medlemmer der har været medlem af 

klubben i 6 måneder) så er det ekstra vigtigt at huske at betale 

kontingentet rettidigt, da man ellers vil miste rettigheden til eks. at 

komme på hvalpelisten, stille op eller stemme. 

Sæt derfor dit kontingent til betaling via betalingsservice allerede 

nu  

Og husk også, at selvom dit kontingent bliver automatisk betalt, så 

skal jeg ifølge klubbens love sende en opkrævning til alle – det er 

derfor ikke ment som en rykker af nogen form. 

Tilbage er der kun at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår! Vi ses helt sikkert i det nye år. 

 



 

Klubben lykønsker 

NY TJEKKISK CHAMPION 

INTCH NORDCH DKCH NOCH SECH FICH 

DEVDHCH CZCH KLBCH SEVCH 

Inanda Mellberg Edelrood 

NY RALLY BEGYBDERMESTER (RALLY-B) 

DEVDHJCH DKCH DEVDHCH Akizuri Ika 

Abudiwa  

NY RALLY BEGYBDERMESTER (RALLY-B) 

DKCH DEVDHCH UHP Akizuri Ika Asani  
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Hundens jul 

For hunden er julen en dejlig tid. Hele flok-

ken (familien) er samlet. Der er masser af tid 

til leg, knus og lange gåture. Men der er også 

mange farer i julen. Her præsenterer vi de 

største trusler for vores firbenede venner. 

Chokolade, julemad, nødder og flotte gave-

bånd. Det hører julen til, men gør også julen 

farlig for Danmarks 550.000 hunde. 

Hold chokoladeæsker uden for hundens 

rækkevidde og lad dig ikke overtale, hvis 

hunden tigger. Chokolade indeholder theobromin, et stof, hunde er overfølsomme 

over for, og som kan forårsage chokolade forgiftning. Har din hund spist meget, især 

hvis det er mørk chokolade, kan den faktisk dø af det. 

– Vær også forsigtig med julemaden. Vær sikker på at flæskestegen køler af et 

”hundesikret” sted, ellers kan fristelsen blive for stor. Undlad at give hunden ben der 

starter med F: fugl-, fisk- eller flæskeben. Hunde har heller ikke godt af fed og salt 

mad. 

Andre ting der kan give anledning til dyrlægebesøg er peberkager, dej, rå løg, rosiner 

og stearin. Og støvsug grundigt under juletræet – for hundemaver kan ikke fordøje 

grannåle. 

Julegaver og julepynt kan også gøre at din hund kommer til skade. Glaskugler fra 

juletræet der går i stykker kan forårsage ubehagelige sår i poterne. Gavebåndet er 

sjovt at lege med, men hvis hunden sluger det kan tarmene blive snøret sammen og 

det skarpe bånd kan skære i tarmene. 

– Vær opmærksom så hunden ikke spiser julepynt eller børnenes legetøj. Man bliver 

aldrig færdig med at blive overrasket over mærkelige ting der pilles ud af hundema-

ver: valnødder, legoklodser, små legeting, og oven i købet dametrusser og nylon-

strømper. 

Trods alle disse farer fejrer dyrlægerne selvfølgelig også jul, og mange klinikker er 

lukket i juletiden. 

– Det er en god ide altid, at have nummeret til en døgnåben klinik eller til vagttelefo-

nen i dit område ved hånden. Man ved jo aldrig hvornår, man får brug for professio-

nel hjælp til sin hund. 

Selvfølgelig kan hundeejere også fejre en traditionel jul, med alt hvad det indebærer. 

Men det er godt at være opmærksom på hvad der kan gå galt. Her er lidt råd til hvor-

dan du kan undvige de største fare 

r 

Artikel fra Agria Dyreforsikring 
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Af Helle Lauridsen 

Hvad er en Ridgeback Verdens-

kongres egentligt? 

Et hurtigt kig i enhver dansk Ridgebacks stamtavle vil hurtigt afslø-

re racens internationale sammensætning, I de fleste er der at 

finde hunde fra Afrika, Australien, USA og selvfølgeligt rundt om i 

Europa. Dette er både et tegn på danske Ridgeback opdrætteres 

udadvendthed og energi når det gælder at skaffe avlsmateriale, 

og på at vores race ikke alene stammer fra Afrika men nu har 

rødder fra hele verden. 

Dette gør det imperativt for racens fremtid at der samarbejdes 

internationalt, ikke blot gennem de personlige netværk men også 

på et plan hvor f.eks. forskningsresultater vedrørende racens 

sundhed eller fortolkninger af standarden kan blive diskuteret 

mellem opdrættere, dommere og andre enthusiaster.  Netop den-

ne vidensdeling mellem racens eksperter og ”os andre” gør at 

konferencen hver gang tiltrækker deltagere, som for egen regning 

og risiko rejser fra alle kontinenter (ofte med hund) for at snakke 

Ridgeback i 3 dage efterfulgt af en eller flere af racens mest pre-

stigefyldte udstillinger. 

Det er for at dække dette behov at der afholdes Rhodesian Ridge-

back World Congress varierende steder i verden hvert 4.år. Den 

allerførste konference blev afholdt i 1984 i Sydafrika og den næ-

ste i Danmark i ’88 herefter har den rejst rundt i bl.a. Australien, 

Holland, USA, Irland og her i år Canada for om 4 år at fuldende 

cirklen med en Nordisk RR World Congress – afholdt af de 4 nordi-

ske lande med placering i Danmark. 

At afholde en kongres er et kæmpe arbejde der skal startes i god 

tid. De nordiske klubber har allerede fået en hjemmeside http://

nordicrrwc.org/ som endnu er meget elementær men som forhå-

bentligt snart kan holde alle interesserede opdaterede om planer-

ne for konferencen i 2016. Klubberne har også nedsat konference 

komiteer i de enkelte lande og vi har en allerede ret aktiv kommu-

nikation via mail og Skype. Det først fysiske møde bliver afholdt i 

forbindelse med Stora Stockholm i December. Her skal der disku-

teres marketing , økonomi – vi skal i gang med at søge sponsorer 

så hurtigt som muligt, og det første udkast til konference program, 

da de gode talere oftest er optaget mange år ud i tiden. Hvis no-

gen har ideer til fonde vi kan søge, fantastiske kynologiske talere, 

eller andet der kan hjælpe med at få konferencen til at blive den 

bedste og mest spændende nogensinde vil jeg meget gerne høre 

fra jer.  

Jeg vil holde alle opdateret om hvordan det hele skrider fremad, 

både her i bladet og senere på konferencens webside.  

http://nordicrrwc.org/
http://nordicrrwc.org/
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Anbefaling af nyt produkt – 

Vi har fået en ny hvalp i huset og det giver absolut liv både for 2- 

og 4- benede. Hvalpen er slem til at hugge maden i sig på ingen 

tid, hvilket jo ikke er den sundest ting i verden – formålet med 

hendes hurtig spisning er jo at komme i de 2 gamle hundes mad-

skål – men her siger de gamle heldigvis STOP – men på den gode 

måde. Hvalpen har lært, at man ikke går til andres madskål før de 

gamle har forladt den, men hun hugger stadig maden i sig. 

Vi faldt tilfældigt over en annonce for en ny type foderskål – Green 

fra det danske firma Northmate, og da de havde en forhandler i 

nærheden, var valget nemt – det skulle simpelthen prøves.  

Nu bruger hvalpen rigtig god tid på at få samlet sin mad op og 

spist, faktisk mere end dobbelt så lang tid, som de 2 gamle. Side-

gevinsten er, at hun bliver nød til at tænke sig om, for at få fat i at 

maden – så der er faktisk dobbelt gevinst.  

Vi er meget begejstret for skålen – også selv om den er i den dyre 

ende – på den anden side, bliver den jo ikke slidt op i løbet af en 

uge. 

Erik Kristensen 

 

Julens giftige planter 
De lyser op i vintermørket! Men vær forsigtig med hvilke 

blomster, du køber ind til jul! Mange potteplanter er giftige 

for hunde og katte, hvis de spi-

ser. 

Hvis hunden eller katten har 

spist bestemte planter, kan den 

blive syg. Ja, den kan tilmed bli-

ve så syg, at den kan dø af det. 

Tænk dig derfor godt om, før du 

handler i blomsterbutikken. 

Og vær opmærksom på, hvis 

hunden eller katten får sympto-

mer. De mest almindelige symp-

tomer er kvalme, opkastninger, 

diaré og kraftige mavesmerter. 

De mest almindelige juleplanter er specificeret på listen. 

Nogle af dem er giftige, andre ikke: 

 

 

De mest almindelige juleplanter 

Amaryllis Hele planten er giftig og kan 

føre til både opkastninger og 

diarré. 

Julestjerne Plantesaften giver irritation med 

opkastninger og diarré. Sympto-

merne er normalt milde. Krafti-

gere besvær med hævelser og 

synkebesvær kan forekomme 

Julekaktus Ufarlig 

Julerose Hele planten er giftig. 

Hyacint Løget er giftigt. Giver opkastnin-

ger og diarré. 

Liljekonval Hele planten er giftig og kan 

øfre til opkastninger, diarré og 

hjerteproblemer. 

Mistelten Bladene og bærene indeholder 

irriterende stoffer, der fører til 

diarré og opkastninger. 

Novemberkaktus Ikke giftig 

Tidløs Hele planten er giftig. Hunden 

bliver tørstig, får kraftige opkast-

ninger, blodig diarré, cirkulati-

ons– og vejrtrækningsproble-

mer. 

Agria Dyreforsikring 

Hvis du har mistanke om, at katten/hunden kan være forgiftet, 

skal du kontakte en dyrlæge. Mange dyreklinikker holder lukket i 

julen. 
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Referat fra Bestyrelsesmøde  fredag den 9. 

november 2012 i Sunds 

Tilstede: Lykke Linnet, Stinne Elgaard, Elisabeth Svendsen, Helle 

Lauridsen, Erik Kristensen, samt bladets redaktør Ane Marie Vil-

helmsen 

1. Godkendelse af referat  

Referatet fra 040912 godkendt 

2. Post 

Brev fra udstiller vedr dommer på RR dag, dommer var for 

hård ved unghundene. Udstillings ledelsen havde kontaktet 

dommeren vedr.  dette under udstillingen, men han ønskede 

ikke at tage det til efterretning.  Bestyrelsen vil ikke invitere 

denne dommer igen. 

LC i Roskilde har stigende deltager antal, det går rigtigt godt. 

Rigtig godt initiativ 

Brev fra FDA’s formand: klubberne skal finde ud af om de 

fortsætter eller stopper i FDA. Vi er enige om at vi holder ved, 

men kun hvis de andre klubber bakker op. 

Opfordring fra medlem til at være ærlig på egne hjemmesi-

der.. Dette er en rigtig god ide, men svært at holde øje med. 

Bestyrelsen vil gerne offentliggøre de indsendte hvalpestati-

stikker på webben såfremt at der ikke er indsigelser fra op-

drætterne inden 01012013 

Regler for omplacering af ikke FCI registrerede hunde. Vi er 

enige om at Ridgebacks ligegyldigt afstamning skal hjælpes 

med at finde nye gode hjem, dette skal dog ikke ske via klub-

bens hjemmeside, da dette vil blåstemple at gå uden for FCI 

og udenfor klubbens etiske regler. Vi opfordrer til at der opret-

tes en uafhængig ekvivalent til den tysk ”Ridgeback in Not”, 

der virkelig kan arbejde for gode hjem for ikke registerede 

hunde. 

Henvendelse fra medlem der har set opslag på Rømø hvor en 

lille hund er blev ihjelbidt  af en RR. RR’ens ejere talte godt 

tysk men var nok ikke tyskere. Klubben har kontaktet  den lille 

hunds ejere for at høre om der er sket videre udvikling i sagen. 

Det er der ikke og vi udsender efterlysningen til klubbens op-

drættere for at høre om der er nogen der kender RR’ens ejere 

Vores hvalpeanviser er gået på ”hvalpe-barsel” og der er fun-

det en erstatning  

En opdrætter har haft en udfordring mht til klubbens etiske 

regler versus DKK regler for erstatning for en DS hvalp. Besty-

relsen kontakter DKK for at få fuld klarhed og håber eventuelt 

at have et ændringsforslag til de etiske regler til næste GF. 

(Helle) 

3. Økonomi  

Ser rimelig ud med rimeligt overskud på udstillingerne frem til 

dato. Der var en forventelig udgift pr kr.  8500 udgift til opdrætter-

seminar  

4. Møde med DKK  

Referat fra mødet bringes andetsteds i  bladet.  Herudover har vi 

modtaget en opblødning i forhold til at lave avlsspærring pga. 

bl.a.  Ridgefejl. Avls og Sundhedsudvalget følger op. 

5. UHM i foråret 2013  

UHM forsøges afholdt i Jylland i maj. Hvis klubben også skal af-

vikle en på Sjælland (hvilket ville være rigtig godt) skal der bruges 

frivillig til at afholde den. Bestyrelsen er selvfølgelig behjælpelig 

med råd vejledning mv. 

Sundhedsudvalget vil kontakte DKK for at diskutere en eventuel 

ændring af ønskeprofilen, da vi nu har et meget bedre grundlag 

for at lave denne profil. 

6. GF 2013  

27/4 2013 I Billund. Vi forsøger at få fat I KK Jensen som diri-

gent.  Indkaldelse til generalforsamlingen findes andet steds i 

bladet. 

Husk fristen for indsendelse af forslag og kandidater  
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7. Dommerseminar 2013  

Næste møde I udvalget den 21/11 hos Lykke 

8. World Congress 2016  

Der er nedsat en gruppe med medlemmer fra alle 4 nordiske lan-

de. Alle landene har sat 

penge tilside til at afholde udgifterne i forbindelse med kongres-

sen, og det første fysiske 

møde afholdes i Stockholm den 15. 12. Kongressen afholdes den 

sidste uge af juni 2016. 

Helle laver et skriv om det til bladet. 

 

9. Webben  

 
Webben er ved at falde fra hinanden, vi kan pt ikke uploade filer 

til den, så vi er i gang med at finde et nyt system. Men først skal vi 

definere hvilke funktionaliteter og sider der er brug for i det nye 

system og herefter skal det sættes op. Det bliver et kæmpe arbej-

de at migrere. Vi starter med at gennemgå statistikken og flytte de 

mest brugte sider først. Det er essentielt,  at vi får en brugervenlig 

og funktionel hjemmeside. Vi har bl.a. skævet til Myndeklubbens 

og andre hundeklubbers hjemmesider for at finde inspiration. 

10. RR dagen 2013  

Afholdes 31/8-1/9 2013 udstillingen afholdes ved Lindenborg 

gods og middagen afholdes på Rebild vandrehjem, hvor der også 

kan bookes værelser til de der ønsker det.  

 1/9 afholdes Schweiss prøve, Rally og LP prøver samt  Lurecour-

sing i Rold Skov 

Der er allerede nedsat et udvalg bestående af mange medlemmer 

fra regionen  

11. Blad 3  

Der var bl.a. problemer med farverne, hvilket trykkeriet har er-

kendt, hvorfor de  giver os 50% rabat på næste blad, hvilket besty-

relsen finder er en tilfredsstillende løsning 

12. Blad 4  

Indkaldelse til GF, hvem der er på valg og er villig til genvalg. Men 

redaktøren MANGLER STOF TIL BLADET samt billeder 

13. "Vildt spors prøve"  

Nyt forslag til Vildtspor prøve indsendes til DKK, vi har denne 

gang lagt os meget tæt efter eksisterende regler for andre racer 

og håber på en hurtig godkendelse fra DKK 

 Næste Schweiss prøve i Jylland i april 2013 – hvem vil sætte 

noget tilsvarende op på Sjælland? 

14. Facebook kommunikation  

Det er svært at kommunikere som samlet bestyrelse på facebook, 

tingene går ofte forrygende hurtigt og det er svært at komme med 

gennemtænkte svar. Derfor er bestyrelsen enige om at al henven-

delse til bestyrelsen skal ske per mail og hvad de enkelte bestyrel-

sesmedlemmer siger på facebook er deres egen personlige me-

ning. 

15. Eventuelt 

I forbindelse med den nye hjemmeside, vil vi have oprettet et 

elektronisk arkiv med bl.a. blade, bogen osv osv.  Vi skal så have 

taget stilling til om der skal være både et offentlig og lukket rum. 

16. Næste møde  

15/2 2013 hos Elisabeth 

 



 

Hvalpeliste 

Opdrætter: 

 

 Forældre: Født/forventet 

fødsel 

Forventet 

Levering: 

Ellemosens 
Margit Sand Nielsen 
GEDHUSVEJ 18 
ILSKOV, DK-7451 SUNDS 

Tlf.: 97 14 54 28 Mob.: 30 38 22 65 
http://www.ellemosens.hestesider.dk/ 
ellemosens@mail.dk  

 

F: Revodana's Manhattan 

Transfer 
HD: A, AA: 1 

M: Djungelkattens Gloryridged 

Garbo 
HD: A, AA: 0 

Født: 08-11-

2012 

5 hanner 

6 tæver 

U. 2 

 

Lewanika 
Helle Lauridsen & Sophie Lauridsen 
Kastedvej 37 
8200 Århus N 

Tlf.: 40 55 05 69/29 36 16 61 
http://www.lewanika.dk 
helle@kibutata.dk 

 

 

F: DKCH SEVCH SECH 

NOCH NORDCH FICH 

INTCH DEVDHCH CZCH 

DKKV09 KLBCH Inanda 

Mellberg Edelrood 
HD: B, AA: 0 

M: RALLY-B Lewanika 

Dumisani 
HD: A, AA: 0 

Parret 

Forventet fødsel 

U. 4 

U: 12 

 

Mbwa Mzuri 

Sanne og Jens Bækgaard 
Langkærvej 20 
7330 Brande 

Tlf.: 97 18 29 30 
http://www.mbwamzuri.dk 
sjbaekgaard@privat.dk 

 

 

F: CZCH HUCH Chimalsi 

Balda Löwenschwanz 
HD: A, AA: 0 

M: Mbwa Mzuri's Bili 
HD: A, AA: 1 

Parret 

Forventet fødsel  

U. 6 

U. 14 

                        

Forvarsling om UHM i Rhodesian Ridgeback Klubben 

I maj måned 2013 afholder klubben UHM i området omkring Herning, vi er pt. ved at få aftaler med testere mv. så 

den nøjagtige dato kommer i blad 1/2013. 

Bestyrelsen efterlyser samtidig et eller flere medlemmer, der vil være med til at afvikle UHM på Sjælland i løbet af 

2013. Har du mod på opgaven, så ret henvendelse til formanden. 

 

 

DKK Indernational Udstilling 

Vejen  —  16.09.2012 

BIS2-Avlsklasse 

MultiCH Tusani Cool Bakari 

Store ring 

Side 20 

http://www.ellemosens.hestesider.dk/
mailto:ellemosens@mail.dk
http://www.lewanika.dk
mailto:helle@kibutata.dk
http://www.mbwamzuri.dk
mailto:sjbaekgaard@privat.dk


Dato Sted  Type  Dommer  Arr.  Anm. Frist  

10.02.13  Fredericia  CACIB  Harald Aune, NO DKK   

27.04.13  Billund  CAC  Lilliane De Ridder, NL  RRK   

04.05.13 

05.05.13  
Roskilde  CACIB  

Erling Kjær Pedersen, DK 

Jessie Borregård Madsen, DK  
DKK   

19.05.13  Svendborg  CAC  Anette Bystrup, DK  DKK-3   

15.06.13  Vejen  CACIB  Inger Dahle, NO  DKK   

17.08.13  

18.08.13 
Rønne  

CACIB 

CACIB  

Agnes Ganami Kertes, IT  

? 
DKK   

24.08.13  Varde  CAC  Vincent O'Brien  DKK-11   

31.08.12  Skørping  CAC  Elisabeth Hammerschmid, A (RR Dag) RRK   

21.09.13  Ballerup  CACIB  Lydia Erhart, NL DKK   

 

19.10.13 

20.10.13 

Billund  CAC  
Jan Coppens, NL  

Jette Vind Ramvad, DK 
RRK   

02.11.13 

03.11.13  
Herning  CACIB  

Tino Pehar, HR 

Peter Beyersdorf, DE (DKV)  
DKK   

30.11.13  Slagelse  CAC   RRK   

 
 

 

Klubben lykønsker 

NY RALLY BEGYNDER MESTER 

DKCH KBHV07 LUVCH 

DEVDHVCH KLBCH RALLY-B  

Hazinas 2nd Izibu 

Amalie og Cwazi. 
  

Amalie og Cwazi er på forsiden af Ridgebackklubbens hjemmeside, på et billede fra RR 

bogen. Billedet er taget til den første hundetræning ugen efter vi fik Cwazi hjem 2 måne-

der gammel, og Amalie  var kun 5 år. Der er gået 4 år, og de er begge vokset meget, men 

de træner stadig sammen.  

  

Cwazi er en ønskehund. Vi havde ventet på 

ham i over et år, og besøgt Belinda og Klaus 

hos Kennel M´Gongo mange mange gange. 

Ingen af os havde haft hund før, og vores 

børn var kun 1,5 år og 5 år. Vi gjorde der for 

meget ud af at sætte os ind i så meget som 

muligt omkring det at anskaffe en hunde-

hvalp, og med stor hjælp fra specielt Klaus.  

  

Vi har haft så mange gode oplevelser med 

Cwazi, både i dagligdagen, og på ferier med familien. Han har været med i bjergene i 

Østrig, i skovene i Sverige og på stranden på 

Læsø. Cwazi er meget social, og elsker at 

være, hvor vi er, men allerbedst er nu plad-

sen foran den tændte brændeovn.  

  

Vi kunne ikke ønske os en bedre ridgeback-

dreng.  

  

De vedhæftede billeder er af Amalie og Cwa-

zi fra vores sommerferie til Sverige 2012.  

Hilsen Frank og Mette Rasmussen 
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Udstillingskalender 2013 
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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 

 

 

Kennel Pokali Ridge 

Lene Tornkjær og Nicolai Frederiksen 

Villesholmvænget 9 

6621 Gesten 

Tlf: 20631663 

W: www.akali.dk 

E: pokali@akali.dk 

Kære alle 

Jeg er tidligere på året af et medlem blevet opfordret til at opsætte kennelannon-

cer i alfabetisk orden samt gøre dem mindre, så alle annoncer kan stå på 1 side, 

derfor vil jeg gerne opfordre ALLE til at indsender deres kennelannonce til mig—

email: rr@izinja.dk med tekst samt foto—foto vil jeg også gerne have tilsendt sepa-

rat i jpeg-format og i høj opløsning min 1 MB. 

På forhånd tak 

Redaktøren 

Kennelannoncer 



 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Kirkeskovvej 90, Skjød 

8450 Hammel 

T:  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 

Sanne & 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 

 


