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KLUMMEN
Af: Erik Kristensen
Så er foråret over os – og dermed masser af dejlige udendørs hunde aktiviteter. Vi kan heldigvis se tilbage på en lang og til tider
træls vinter. Dog er der sket flere positive ting i løbet af vinteren –
vores spor prøve (Schweiss championatet) er ved at være i hus.
DKK er stort set vendt på en tallerken og lader fornuften råde. Det
er tæt på vi kan sige go til dommerseminar, oplægsholderen er ved
at være på plads. World Congress i 2016 er ved at tage form, tid og
sted er fundet – det fælles nordiske projekt kører bare der ud af.
Noget af det mest positive er dog, at der til den kommende generalforsamling er nye kandidater til bestyrelsen og denne gang fra
vores østlige dele af landet, jeg håber vi fremadrettet kan få en
mere jævn fordeling mellem øst og vest - det gør alt andet lige tingene bedre og mere demokratiske. Så kærer medlemmer husk at
indsende jeres stemmeseddel jfr. anvisningerne andet steds i bladet – det er nu det gælder om at gøre din indflydelse gældende.
Som formand har jeg bl.a. brugt vinteren til at deltage i Dansk Kennelklubs formandsmøde. Jfr. DKK’s vedtægter skal alle formænd
hvert år indkaldes til et møde, hvor der gives status på DKK’s virke,
men formændene har også mulighed for at få debatteret forskellige emner. Jeg vil her fremdrage nogle highligths – Stambogsregistreringerne i DKK er for første gang i rigtig mange år steget –
Antallet af deltagere i udstillinger er steget med hele 14 % - DKK
har reduceret sin medarbejderstab med en fuldtids stilling - Man
har i årets løb været gennem 99% af alle racer i forhold til de nye
avlsanbefalinger , hvor rigtig mange klubber har valgt 2 stambøger
– Der kan indføreres 2 nye klub udstillingstitler, junior klub ch. og
veteran klub ch. – Skudprøver forsvinder helt fra udstillinger – Man
mixer fremover tilmeldingerne, så man ikke kan spekulerer i, at
melde sig til tidligt eller sent – kritikker på EDB er en forholdsvis
hård nød at knække (den Finske kennelklub har lige skrottet deres
2 mil. dyre system) Bl.a. er der store udfordringer i forhold til uden-

dørs udstillingerne (fugt) – DKK skærer på antallet af dobbeltudstillinger, så der fremad rettet bliver 3 årlige – Der afholdes et ”spor
seminar” for klubberne med jagthunde, for at få ensrettet retningslinjerne for de forskellige spor titler. Det var bare nogle af de ting
der rør sig i øjeblikket. Fremadrettet er der udstilling i Billund
schweiss prøve i Rold i maj, Ridgeback dagen på Lindenborg gods i
august, UHM, lurecoursing og hvad nu I finder på rundt i landet
sammen med jeres elskede hunde.
Ellers vil jeg blot sige på gensyn til vores generalforsamling i Billund
lørdag den 27. april 2013 kl. 1500 – husk nu at møde op – det er
her de vigtige beslutninger bliver taget.

RRK sinus-tjekkere

INDHOLD

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.
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Hvorfor træne sin hund?
Tekst: Mette Rio
- Bare den kommer når jeg kalder, så er jeg glad..
Grunden til at mennesker og hunde fungerer så godt sammen og
har så let ved at bo sammen er, at vores famile- og flokstrukturer
er opbygget ret ens.
Når diverse teambuilding firmaer kan forbedre samarbejdet og
kommunikationen på en arbejdsplads ved at lade kollegerne lave
ret enkle samarbejds- og tillidsøvelser, så gør det samme sig faktisk gældende i samværet med vores hunde; jo flere gange vores
hund har haft en god oplevelse ved at samarbejde med os i en
given situation, jo lettere vil kommunikationen og samarbejdet gå,
også i en helt ny situation.
Altså hvis vi oparbejder en god kontakt og en lyst til samarbejde, vil
det dels stimulere udviklingen af hundens hjerne, og dels stabilisere og styrke menneske/hund relationen.

For det er jo ikke sådan at, hvis man ikke går til lydighedsprøver er
samarbejdstræning ligegyldig eller hvis man ikke går til shows, er
træning af at fremmede kan håndtere og røre ved hunden ligegyldig. F.eks kan en typisk lydighedsøvelse som at træne dæk på afstand virkelig være en god øvelse til at lære hunde til at kunne
acceptere, at ejeren går fra den, men stadig er indenfor syns- og
hørevidde. Den opbygger selvtillid og mentalt overskud og er en
hjælp til at lære ikke at stresse op i lignende situationer: som når
en hund skal blive i buret, mens ejeren er i udstillingsringen med
en anden hund eller bare det at kunne blive i dæk, mens eventuelle gæster kommer osv. Et almindeligt hyggetrick som at hunden
sidder, som en vingummibamse, altså med ryggen helt lodret og
forbenene løftede, træner både balanceevnen og de små muskler i
rygmuskelaturen og forebygger derved rygskader. Og således kunne man remse op i en uendelighed, hvordan forskellige øvelser er
godt for dette og hint, selvom man ikke skal til prøver i hverken
lydighed eller tricks.
En hund med mentalt overskud kan langt bedre håndtere stressede situationer f.eks. med andre hunde. Mentalt overskud giver
ligesom hos mennesker større rummelighed og selvtillid. Hunde er
virkelig gode til at generalisere oplevelser på godt og ondt; hvis
fyrværkeri føles farligt, kan hundene gradvist overføre det til, at en
dør der smækker er farlig og i yderste konsekvens den mindste lille
lyd. Til gengæld bruger de også deres gode erfaringer til at løse
spontant opståede udfordringer. Lidt groft skåret, kan vi forestille
os to forskellige hunde der går i line og begge kommer i den situation, at de kommer den forkerte vej rundt om en pæl i forhold til
ejeren; den ene hunds ejer går altid tilbage og vikler linen ud, og
den anden ejer står altid stille og afventer, at hunden selv løser
problemet. Den første hund kan blive en såkaldt curling hund, der
ikke kan regne noget som helst ud selv, og kan gå i panik, hvis den
kommer ud for at sidde fast i en busk med sit halsbånd, den anden
hund vil lære, at den selv kan løse problemer, få selvtillid og ikke
så nemt gå i panik. En hund med masser af selvtillid bliver meget
sjældent udfarende eller provokerende overfor andre hunde, de
hviler bedre i sig selv.

Jeg brænder, som nyudlært hundeinstruktør, naturligvis for alt mulig hundetræning. Jeg ved, at det vil tjene vores hunde godt, hvis de
får chancen for at træne lidt med os og hvis vi er i stand til at anskue træning lidt bredere end ”Det har jeg ikke brug for, at min
hund kan.”
Vores ridgebacks er jo, ligesom enkelte andre racer, avlet til at
arbejde i flok og er altså gennem selektiv avl blevet utroligt dygtige
til kommunikation. For at kunne koordinere en fællesjagt i en flok,
er gode kommunikations egenskaber helt nødvendige. Og jeg mener, at det er vores pligt som hundeejere at forsøge, efter bedste
evne, at stimulere de egenskaber der gennem tid er blevet fremelsket i vores hundes gener. Vi kan stimulere denne egenskab bl. a.
ved at træne med dem, på trods af at vi er af en anden art og derfor ikke deres flok. De får skærpet deres opmærksomhed på os og
lærer at afkode vores kropssprog og det samarbejde giver en hel
anden kontakt og samhørighed end den også uendeligt hyggelige
nussestund på sofaen.
Dette er overhovedet ikke en salgstale for at gå til lydighedskonkurrencer, bare et lille opråb om, at vores hunde har godt af at få
brugt deres hjerner. Da de færreste af dem får lov til at løbe rundt i
flok og samarbejde om at hetze et stort dyr eller bare om at nedlægge en hare, hvilket også kan kræve en ret koordineret indsats,
må vi stille os til rådighed for at tilfredsstille deres kommunikationstrang. At det er en meget selvstændig race, der også er fremavlet til at arbejde på stor afstand og på egen hånd (altså uden os,
men sammen med andre hunde), gør det jo indimellem ganske
interessant og udfordrende at arbejde med vores type hund, og det
skal man selvfølgelig have med i baghovedet, når man træner med
dem. Men det at de ikke gider lave den samme øvelse 21 gange
for at få lov til at lege med en tennisbold, betyder bestemt ikke, at
de ikke nyder at lære nye ting, bare man i træningen holder sig for
øje hvilken type hund, man står overfor.

Det er oplagt at Lure-Coursing og Schweiss spor er stimulerende og
meget tilfredsstillende for vores hundes næser og hjerner, men
også alt hvad vi kan finde på af kontakt-, tillids- og kommunikations øvelser er altså guld værd for deres selvfølelse, mentale overskud og selvtillid. Desuden gør det os som ejere meget mere interessante – og dermed indkaldet nemmere.. ;)
Så hermed en lille uopfordret opfordring til at træne jeres dejlige
hunde.

Side 5

Indlæg fra medlem
Årets Hunde
For at undgå en gentagelse af den farceagtige afgørelse omkring
"Årets Eksteriør Hund 2011/2012", må der foretages en revision
af klubbens pointsystem. Dette betyder jo ikke, at hele systemet
skal ændres, men blot, at der tilføjes en regel for, hvorledes man
forholder sig ved pointlighed. En situation, der udelukkende er
opstået på grund af reglen om ekstra point til BIR/BIM, på udstillinger arrangeret af Ridgebackklubben.
Den siddende bestyrelse har i sin vished udtænkt et ret kompliceret system, som ikke giver ret megen mening. Den indlysende
regel, som også anvendes af DKK i forbindelse med "Årets Racevinder" titel, vil være, at den hund med flest BIR-placeringer, vinder titlen. Står to hunde fortsat lige, vinder den hund, der har opnået et BIR-resultat på den udstilling med flest tilmeldte Ridgebacks. Denne regel er enkel og klart beskrevet i DKKs udstillingsreglement.

styr på pointregnskabet året igennem samt at indsamle de mange
pokaler til gravering hvert år. Et arbejde skiftende bestyrelser
gennem årene har udført uden at kny, men som for den nuværende bestyrelse åbenbart er en for stor arbejdsbyrde.
Pokalerne til årets titler er en vigtig del af klubbens historie, som
vil gå tabt, hvis de nedlægges. Derudover udgør de et konkurrenceelement for alle klubbens medlemshunde, også de, der måske
ikke har en mulighed for at placere sig i en topti. Med det nuværende system har vi op mod 15 vindere, den tænkte ændring vil
reducere dette til 2. Og hvad i øvrigt med de titler/pokaler, der
ikke vedrører udstilling, skal de også nedlægges?
Lad os nu ikke ændre blot for ændringens skyld. Vi har et udmærket system, som det har taget et udvalg mange timers udregning
at sammensætte for at gøre det retfærdigt og som blot har brug
for en mindre justering for at løse en situation, der er opstået én
gang i klubbens hidtidige 30 årige historie.

Skal vi slette klubbens historie?
Den siddende bestyrelse har i "Ridgebacken" nr. 3 og 4 i 2012
slået til lyd for at nedlægge samtlige af årets titler med tilhørende
pokaler for at erstatte denne mangeårige historiske tradition med
en tostrenget topti liste.
Argumentet er, at pokalerne ikke længere er i 100 % "mintcondition" og at et flertal af vinderne ikke værdsætter disse og
derfor behandler dem dårligt. Det er vel ikke så sært, at flere af
pokalerne har visse skrammer etc., da de fleste af dem har 15 20 år på bagen. Der er jo blot tale om naturlig patina. Mon ikke
snarere det bunder i, at det naturligvis er et stort arbejde at holde

SVAR TIL POUL H. JENSEN
Hvor er det dog befriende, når et medlem tager bladet fra munden
og ytrer sig om beslutninger bestyrelsen har truffet – her i vores
blad. Det er vel et af formålene med at have et medlemsblad. Du
rejser i dit indlæg nogle spørgsmål, som bestyrelsen mener kræver
et svar/redegørelse.
Årets hunde – bestyrelsen stod med en stor udfordring – både han
og tæve havde lige mange point – den situation havde klubben
aldrig stået i tidligere, hvorfor vi var nødt til at træffe en afgørelse.
Vores første indskydelse var at lade hundene dele titlen, hvilket
ikke faldt i god jord. Derfor måtte vi sætte et parameter ekstra ind
– hvor en enig bestyrelse valgte parameteret: ” hvor mange hunde har den enkelte vundet over” og dermed fik vi et resultat – farceagtigt eller ej – det var en afgørelse og det er nu engang bestyrelsens lod at træffe disse og desværre kan disse ikke altid falde
ud til alles tilfredshed.
Klubbens pokaler – det er rigtigt, at de er en del af klubbens historie – ingen tvivl om det. Men vi kan også se på den måde pokalerne bliver behandlet, så er interessen så som så, det er beskæmmende at få overrakt en bærepose fra Netto med klubbens arvesølv smidt ned i. Samtidig er det et forholdsvis stort arbejde, dels
at få inddraget pokalerne, at få dem leveret til gravering, hvor der
foruden tid til gravering ofte skal bruges tid og penge til at renovere
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I øvrigt efterlyser bestyrelsen medlemmer til at hjælpe med at
udarbejde de "nye regler". Undertegnede har den 5. juni 2012
tilkendegivet overfor bestyrelsen, at jeg gerne vil deltage i dette
arbejde, men til dato har dette ikke affødt nogen som helst reaktion fra bestyrelsen. Som 1. suppleant får jeg om muligt endnu
mindre information end de fleste menige medlemmer.
Med venlig hilsen
Poul H. Jensen

pokalerne, inden de kan udleveres igen – derfor har bestyrelsen
drøftet om tiden er kommet til at vi skal finde på noget andet for at
hædre årets hunde. For hædres skal de – ingen tvivl om det. Det
er en forholdsvis vidtgående beslutning, som efter bestyrelsens
opfattelse skal drøftes – både i bladet, men også gerne på generalforsamlingen.
Til sidst skriver du, at du har tilbudt din arbejdskraft til ”nye regler
for point til årets hunde” – bestyrelsen har læst din mail af 5. juni
2012, som et tilbud om at træde ind i udstillingsudvalget, hvor der
på dette tidspunkt var fyldt op. Efterfølgende har vi modtaget flere
meget vrede mails fra dig – og så er svaret på din mail af 5. juni
2012 ikke blevet sendt, hvilket vi selvfølgelig beklager. Du har jo
tidligere trukket dig fra udstillingsudvalg, da en afgørelse som bestyrelsen traf, gik dig imod – så det var ikke samarbejdet med dig
der stod højest på listen.
Endnu engang tak for dit indlæg – medlemmernes stemme er med
til at holde klubben i live og skabe en sund og tiltrængt debat i
vores officielle medier.
På bestyrelsens vegne
Erik Kristensen
Formand

Ridgeless – en ny variant?
Tekst: af Helle Lauridsen
Da klubbens sundhedsudvalg og formand sidste efterår besøgte
DKK for at diskutere de nye avlsrestriktioner lod DKK’s dyrlæge
Helle Friis Proschowsky os vide, at FCI’s sundhedsudvalg på deres
møde sidste sommer havde diskuteret at acceptere Ridgeløse
Ridgebacks som en variant af racen.
FCI’s sundhedsudvalg diskuterede ”godkendelse af race standarder af pels, farve og anatomiske kendetegn som det er genetisk
umuligt at undgå i avl af hvad der er accepteret i racestandarden”
Imellem de eksempler som FCI’s sundhedsudvalg tog frem: Den
Peruvianske hårløse, hvis pelsede variant pt er diskvalificeret I
ringen, selvom det er umuligt at lave rent hårløse kuld
(sandsynligvis er genet for ”hårløs” i denne race (som i andre hårløse racer) dødeligt hvis homozygotisk, hvilket betyder at hvalpe
med to kopier af genet dør i livmoderen)
… Og, selvfølgeligt, Rhodesian Ridgeback. ”Genet for ridge er dominant og det er videnskabeligt bevist at hunde der er homozygote for dette gen har en højere risiko for dermoid sinus
(Hillbertz NHC, Andersson G. Autosomal dominant mutation causing dorsal
ridge predisposed for dermoid sinus in Rhodesian ridgback dogs.
J Small Animal Practice2006; 184-188).”
“Det er genetisk umuligt at avle sunde ridgebacks uden at der
også fødes ridgeløse” konluderede FCI’s sundhedsudvalg “derfor
skal pels, farve og anatomiske kendetegn der nødvendigvis skal
være tilstede i en race for at avle hvad der nu forlanges i standarden (f.eks. hårløs, ridge) bør blive accepteret på samme niveau i
standarden. Derfor skal standarden ændres for at opnå dette”
Med andre ord – fordi ridgeløse Ridgebacks er et uundgåeligt
biprodukt af avlen for ridge, bør standarden ændres for at gøre
dem ligeberettigede til ridgede hunde. Udvalget foreslog endda et
navn for denne nye variant: Ridgeless.
FCI’s sundhedsudvalg tog også til efterretning at
Prof. Dr. Peter Friedrich, formand for Verbandes für das Deutsche
Hundewesen, (VDH), havde indikeret at “Ridgebacks kan blive
forbudt af den tyske regering hvis ridgeløse ikke bliver fuldt accepteret”

sitet der oprindeligt gik ud på at finde genet for ridge og som i
2006 resulterede i at Nicolette Salmon-Hillbertz og hendes kolleger publiserede en artikel i Nature Genetics med titlen
“Autosomal mutation causing dorsal ridge predisposed for dermoid sinus in Rhodesian Ridgeback dogs.” Som titlen indikerer,
nævnte artikelen ikke blot den gen-duplikering som lavede ridgen,
men også at den definitivt forbandt racens ædelstegn med dermoid sinus.
Denne artikel, sammen med dens forslag om kun parre ridged
hunde med ridgeløse for at holde frekvensen af DS nede, åbnede
vores race op for hidtil ukendte angreb og kritik.
Den største og nok mest lammende skete to år efter artikelens
publicering, da Jemima Harrison i sin BBC dokumentar “Pedigree
Dogs Exposed,” afslørede at Rhodesian Ridgeback Club of Great
Britain’s etiske regler forlangte aflivning af ridgeløse hvalpe og
understregede artikelens konklusion at forekomsten af ridge var
den mest signifikante risikofaktor for udviklingen af dermoid sinus, hvilket nogle opdrættere også afliver for. Så stor var furoren,
at den engelske kennel klub i en periode overvejede helt at fjerne
kravet om ridge i den engelske standard. (Da udsendelsen blev
vist på DR i 2008 fik klubben takket være godt samarbejde med
journalister og dyrlæger fjernet RR’en fra det danske program –
da journalisten havde spurgt danske dyrlæger om Ridgebackens
sundhed havde han fået at vide, at det var en af de sundeste racer, de havde i klinikken)
Det skal understreges, at der endnu ikke noget forslag til en specifik ændring. FCI’s hovedbestyrelse har bedt om en liste over alle
de racer der er blevet diskuteret i sundhedsudvalget før man måske tager det op med racens oprindelses land.
Ved Rhodesian Ridgeback Verdens kongressen I Toronto sidste
sommer, blev der nedsat et globalt sundhedsudvalg. Dette sundhedsudvalg, som jeg er medlem af, tager ovennævnte meget alvorligt og vi er ved at forsøge at få genoptaget forskningen i om
foder (folin syre) faktisk har en effekt på fremkomsten af DS i håb
om at dette kan pacificere både FCIs sundhedsudvalg og Tyskland.

Baggrunden for dette er ikke alene forskning fra Uppsala univer-

Klubben lykønsker

Ny DK og Nordisk veteran vinder
2012
DEJCH, DKCH, DKKLBCH, DEVDHCH,
DECLBCH, DECLBVEH, DEVDHVCH
M`gongo Tasu A`mwisho

Ny Slovensk Champion
DKCH DEVDHCH UHP RALLY-B Akizuri Ika
Asani

Ny Slovensk Champion
DEVDHJCH DKCH DEVDHCH RALLY-B
Akizuri Ika Abudiwa
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Referat af Rhodesian Ridgeback Klubben
bestyrelsesmøde den 15. februar 2013
Deltagere: Helle Lauridsen, Stinne Elgaard, Elisabeth Svendsen,
Lykke Linnet og Erik Kristensen
(redaktør Ane Marie Vilhelmsen tilstede under mødet)
Dagsorden:
1 Godkendelse af referat fra mødet
A. godkendt
2 Post
A. Mail modtaget fra medlem om forskellige problemstillinger
der behandles senere i referatet
B. Modtaget information fra DKK formandsmøde ”hvorfor har vi
ændret stambogsføringsreglerne” i form af kopi af powerpoint
fra mødet. Kopien kan rekvireres fra Erik
C. Annonce fra FDA for udstilling i Stepping 9/5—Birgitte Thieleman skal dømme
D. DKK’s udstillingsplan for internationale udstillinger i 2014 og
15 er kommet
E. Hundens dag i Tivoli Friheden 8/6 – videre information kommer på klubbens hjemmeside
F. Forespørgsel vedr. UHM fra mentalbeskrivelsesudvalget: hvordan oplever klubben samarbejdet med DKK rundt om UHM
(fint!)
G. Klubben har atter indsendt forespørgsel om Vildt spor Championat i klub regi – udvalget har ændret indstilling og det ser
ud til at der endeligt er morgenlys forude.
H. Dirigenten for GF har meldt afbud 14/2 – vi søger en ny
I. Ved godt arbejde og indsats fra udstillingsudvalgets sjællandske medlem er det lykkedes at flytte klubbens udstillingstæpper fra St.Merløse til Sorø hallen
J. Mail fra medlem der påpeger fejl i dommerkommentar fra
Billund udstillingen, det er forelagt dommeren.
K.Bestyrelsen har d 5/6 modtaget en mail fra et medlem med
ønske om at indgå i udstillingudvalget samt kommentarer om
eventuelle planer om ændringer i pointsystemet. Men en mail
som indgik kort efter indikerede, at medlemmet absolut ikke
var interesseret i at samarbejde med bestyrelsen, hvorfor
medlemmet ikke er blevet svaret.
3 Økonomi
A. Se kasserens beretning andetsteds i bladet
4 Generalforsamling 27.4.13 i Billund
A. Udstilling
B. Praktisk gennemførsel af GF
I Start kl. 15,00
II Kaffe og brød
C. Dirigent
I Den dirigent bestyrelsens har peget på har meldt afbud, vi
finder en ny
D. Forslag fra bestyrelsen
I Ændring til de etiske regler. Se andet steds i bladet
5 Kandidater til bestyrelsen
A. Stemmesedler skal være i orden. Dobbelt checkes i bladet
B. Elisabeth og Lykke trækker sig
C. Erik genopstiller
D. Niels Holm, Mette Rio og Poul Jensen stiller op
6 Blad 1 2013
A. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg
B. Revideret regnskab
C. Stemmeseddel samt vejledning
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D. Nøjagtige sted og tidspunkt for GF
E. Indlæg fra medlem
F. Oplæg om avlsspærring af ridgeløse
G. UHM
Vi holder fast på UHM i Jylland i maj og på Sjælland i efteråret, dette passer fint ind i de kuldenes alder på de nævnte
tidspunkt
H. Annonce for FDA udst.
I. Hjemkaldelse af pokaler – årets hunde
J. Annonce for RR dagen 2013
K. Kennelannoncer – max 6 per side, 100 kr om året per annonce.
7 Rapport fra udvalg
A. Udstiilingsudvalg
I Beretning indsendt til bladet
B. Web– og PRudvalg
I Webben kører på sidste vers, men der arbejdes på en afløser
C. Aktivitetsudvalg
I Beretning indsendt til bladet
D. Avls– og sundhedsudvalg
I Beretning indsendt til bladet
E. Bladudvalg
8 Kommende arrangementer:
A. Schweiss prøve Jylland 12/5 – styr på dommere, stifindere
og prøveleder
B. UHM Jylland – ulige weekend i maj/ Sjælland efterår 2013
C. Fordeling af udstillinger Jylland / Sjælland
I Den ene af efterårsudstillingerne flyttes fra Billund til
Sjælland hvis der kan findes et team der vil sætte den op
D. Dommerseminar
I Forsøges afholdt efterår 2013 afhængigt af dommernes
kalender
E. World Congress
I Se referat i bladet
9. Næste møde
A. Fastsættes efter GF
10. Evt.

Klubben lykønsker

NY Rally Begynder Mester
Rally-B, DKCH KLBCH DEVDHCH INTCH
M'Gongo Surú Basobi

Ny Tysk og Intch champion
DKCH KLBCH DEVDHCH INTCH M'Gongo
Surú Basobi

Dansk Veteran Vinder 2012
DKCH KBHV07 LUVCH DEVDHVCH KLBCH
RALLY-B DKVV12 Hazinas 2nd Izibu
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Kandidater til bestyrelsen

Niels Holm

Poul H. Jensen
Så er det igen tid til valg til bestyrelsen. I den forbindelse stiller
jeg op til en af de tre poster, der skal besættes.
Jeg har haft Ridgebacks i snart 22 år og har siden 1999, hvor
Netti og jeg fik Buksie, beskæftiget mig intenst med racen som
udstiller og som ejer af de successfulde avlshanner Buksie og
Bakari.
I en årrække var jeg medlem af bestyrelsen, som sekretær og
kasserer, indtil jeg efter eget valg stoppede for at holde en pause.
Nu føler jeg imidlertid, at tiden er inde til at tage endnu en tørn.
Jeg beder jer derfor om, at bruge jeres stemmeret til at gøre
dette muligt ved at give mig jeres stemme ved det kommende
valg.

Hej, jeg hedder Niels Holm og er bosat i Høje Taastrup. Jeg er
uddannet hundeinstruktør i DcH regi og har igennem godt 10
år været aktiv inden for en bred vifte af brugshunde aktiviteter.
Jeg har de sidste par år, som menigt medlem, taget en mere
aktiv rolle i klubben både i aktivitetsudvalget, i RR-dagen 2012
planlægningsteamet og som arrangør af Lure Coursing i klubregi på Sjælland.
Jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen, for at gøre mit til at
få promoveret vores vidunderlige hunderace som andet end en
udstillingshund. Det er min klare holdning at vi er i besiddelse
af verdens bedste brugshund - og at klubbens aktiviteter også
bør afspejle dette

OBS OBS OBS
I Blad 4 2012 under Generalforsamling bekendtgjorde vi, at vi var villige til genvalg.
Da bestyrelsen de sidste 2 år har bestået af ene jyder, og der nu er opstillet kandidater til bestyrelsen fra den østlige del af landet,
trækker vi os, så klubben kan få bestyrelsesrepræsentanter pænt fordelt i riget.
Lykke Linnet
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Elisabeth Svendsen

Kandidater til bestyrelsen

Mette Rio
Jeg er uddannet eksamineret professionel hundeinstruktør fra
Irene Jarnved.
Jeg har også tidligere bestået et par moduler hos Vibeke Reese,
Nordjyllands Dyreadfærdsklinik.
Derudover har jeg deltaget i utallige foredrag og kurser indenfor
træning, sundhed og adfærd.
Jeg var en af arrangørerne af RR-dagene 2012, og jeg vil gerne
bruge en plads i bestyrelsen til at gøre vores forening mere aktiv
og synlig indenfor alle de forskellige typer af aktiviteter som
vores dejlige hunde kan deltage i.
Jeg bor i Kbh. og underviser i hundetræning hos Irene Jarnved,
Sydkystens Hundeskole og i mit eget nye hundplus.dk
Jeg har har to yngre Rhodesian Ridgeback tæver som jeg træner
i Rally, LP, Agility, Lure Coursing, Schweissspor, Tricks, Svømning
og vi har også været med på et par udstillinger.
Jeg er til daglig freelance filmscenograf/production designer på
diverse danske spillefilm og tv produktioner.

Erik Kristensen
Jeg har overvejet det mange gange – men jeg føler dog stadig,
at jeg har noget at bidrage med, dels til bestyrelsen, men også
til klubben som helhed – så derfor stiller jeg op.
Ved at stemme på mig, får du en person ind i bestyrelsen, der
vil arbejde for at holde klubben og bestyrelsen samlet på
kryds og tværs! En person der vil finde fælles løsninger til klubbens bedste! En person der vil lytte til saglige argumenter! En
person der kan tage beslutninger – også selvom de er upopulære!
Jeg har efterhånden opbygget en del erfaring i hunde verdenen, et er hvad der foregår ude på træningspladserne og i udstillingshallerne, men et andet er, hvad der foregår ”inden for
murerne” specielt i DKK – her er det nødvendigt at kende spillet, og ikke mindst kende sine medspillere, for i det hele taget
at blive hørt – det kommer ikke i løbet af et enkelt år. Når vi
står som en forholds lille specialklub, er det i disse tider mere
end nødvendigt at have og kunne finde forbundsfæller, ellers
bliver vi kørt over ende.
Mine ambitioner for klubben og racen i særdeleshed, er at vi
fortsat har en god og sund klub med en god tone indbyrdes. Jeg
vil fortsat arbejde for klubben, så der er plads til alle – både
udstillere, lydigheds folket, schweiss folket og ikke mindst alle
dem der blot hygger sig med deres Ridgeback. Jeg vil være
med til at sikre at vores elskede hunde ved bliver at være Rhodesian Ridgebacks som vi kender og elsker dem – det er trods
alt det det hele drejer sig om.
Privat bor jeg i Sunds sammen med Ane Marie – vi har 3
”hjemmeboende” Ridgebacks på henholdsvis 10 år, 9 år og 10
måneder, samt en enkelt udstationeret. Vi bruger tiden sammen med hundene, på schweiss, lurecrossing, udstilling, lidt
lydighed mv., Når vi tager på bilferie rundt i Europa, er hundene
en naturlig del af oppakningen – vi lever ikke af - men med
vores Ridgebacks og findes der noget bedre ???
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Ordinær generalforsamling 2013
Lørdag, den 27. april 2013 kl. 15,00
Sted: Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Valg af 2 stemmetællere
4.
Godkendelse af bestyrelses beretning
5.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
meddelelse af ansvarsfrihed (de charge)
6.
Fastsættelse af kontingent
7.
Behandling af indkomne forslag
8.
Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter
9.
Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10.
Eventuelt
11.
Kandidater til klubbens bestyrelse:
Erik Kristensen er villig til genvalg
Niels Holm, Mette Rio og Poul H. Jensen stiller op til valg.
Kandidaternes præsentation kan ses på side 10+11

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning:
Så er der gået endnu et år i Rhodesian Ridgeback Klubben – det
3. af slagsen.
Når vi som bestyrelse kigger tilbage på året, er der flere ting der
har optaget os. Vi startede med generalforsamlingen, der blev
afholdt i Slagelse. Det gav ingen nye medlemmer til bestyrelsen,
så ”jyderne” sad stadig tungt på klubben, selvom bestyrelsen gentagne gange har opfordret til, at der også kom kandidater fra vores østlige egne. Der var ikke de store ting på generalforsamlingen, bestyrelsen forsøgte at få lavet en liste med det materiel,
som klubben har betalt, og som ligger ude ved medlemmerne,
men det lykkedes ikke – listen var tom da den igen nåede frem til
bestyrelsen.
Igen i 2012 blev der afviklet en UHM, igen var det Gjellerup Jagtforening ved Herning der lagde klubhus og arealer til, og endnu
engang var vejret ikke med arrangementet. Men alle fremmødte
hunde og deres fører havde en rigtig god dag, og ingen hunde blev
stoppet i beskrivelsen. Denne UHM viste endnu engang, at vi skal
have kigget på vores ønskeprofil for racen – avls- og sundhedsudvalget tager kontakt til DKK for at få profilen til at passe til virkeligheden.
Endnu engang blev der afviklet Schweissprøve i Rold, det var rigtig
dejligt at også Sjællændere havde fundet vej til dette skønne område. At så resultaterne ikke var prangende, er en helt anden sag,
men det er et vanskeligt terræn pga. sin meget store vildt bestand
- men alle havde en rigtig god dag og vejret var ikke så ringe endda. Endnu engang tak til Marlene Svendsen, der var prøveleder og
Lindenborg Gods v. Elisabeth Svendsen, der lagde arealer til – vi

kommer gerne igen.
Vores klubudstillinger gennem det forløbne år har været rimeligt
besøgt, men der er et stykke til de gyldne tider, hvor det var en
dårlig udstilling, hvis der var under 60 hunde tilmeldt. Økonomien
i udstillingerne hviler i sig selv, takket være en meget stram styring af økonomien, hvilet er en nødvendighed – transport af dommere er blevet en bekostelig affære, og skal vi så til at transportere dem langt indenrigs efterfølgende, løber det løbsk.
Inden vi kunne komme til årets Ridgeback Dag, stod bestyrelsen
med en gordisk knude – i stillingen til årets hunde, var der en han
og en tæve der stod lige til at blive årets udstillingshund. Det havde pointsystemet ikke taget højde for, og det var aldrig sket før.
Bestyrelsens første løsning var, at titlen så skulle deles mellem de
to hunde, hvilket den ene part absolut ikke ville accepterer. Bestyrelsen gik derefter i tænkeboks igen og fandt i enighed frem til
løsningen – det skulle være den hund, der havde slået fleste hunde på de udstillinger, der talte til årets hund, der vandt – her var
løbet også meget tæt, men trods alt var der en vinder. Det der er
ærgerligt i denne sag er, at man bagefter beskylder bestyrelsen for
nepotisme mv. og kommer med mange mishagsytringer – vi skulle
træffe en afgørelse – og der blev kun en BIR hund.
Årets Ridgeback dag blev afholdt i Sorø, for første gang i flere år,
kunne vi afvikle udstillingen udendørs – efter udstillingen var der
middag på Kongskilde Friluftsgaard, hvor man introducerede et
nyt indslag - ”Fup og Fidus”, hvor hunde og fører blev udfordret på
snilde og kreativitet, inden årets hunde blev hædret. Søndagen
bød på div. lydighedsprøver. Catja Hamæl, Mette Rio og Niels
Holm var de bærende kræfter bag arrangementet
– tak for indsatsen.
Fortsættes næste side
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Et andet emne der fyldte meget hen over sommeren, var en sag
om omplacering af en Ridgeback Hvalp. Desværre var hvalpen
ikke stambogsført i DKK eller en FCI anerkendt org. Derfor valgte
bestyrelsen, at tage den holdning, at vi som klub ikke skulle ind i
sagen – vi bruger masser af krudt på at opfordre folk til kun at
købe hvalpe med en DKK stambog – hvis vi var gået ind i sagen,
ville udeforstående med rette kunne have stillet spørgsmålet –
hvad skal vi så bruge stambogen til. Heldigvis fandt sagen en god
slutning og hvalpen er i dag overført til DKK.
Som bekendt blev der lavet kraftigt om i DKK’s avls arbejde –
regler blev lavet om til anbefalinger, udstillingskravet faldt væk –
ansvaret skulle tilbage til opdrætterne, alt sammen for at få flere
stambogsregistrede hunde. Antallet af hunde total har gennem de
sidste mange år været uændret til stigende, mens antallet af
stambogsregistrede har været støt faldende – både i DKK, men
også i andre organisationer. Alle specialklubber under DKK blev
inviteret til et møde med DKK, hvor man havde mulighed for at få
diskuteret klubbens avlsrestriktioner. Vi havde hørt fra flere klubber, der havde været til møde og det havde været op ad bakke –
mange følte slet ikke, at de havde fået noget med. Så spændingen
var stor da klubbens avls- og sundhedsudvalg sammen med formanden tog til DKK. Heldigvis var vi rigtig godt forberedt og kunne
fra start gennemhulle nogle af de ting DKK fremførte – vi havde
de rigtige statistikker med. Efter et par timer, havde vi trods alt
fået en del ud af vores anstrengelser – HD status skal være kendt,
SINUS giver avlsforbud, og ved ridgeløshed, er det muligt at nedlægge avlsforbud på stambogen. Vi har også muligheden for at få
lavet 2 stambøger, hvor den ene får prædikatet ”er opdrættet
efter Rhodesian Ridgeback Klubbens avlsanbefalinger”. Så helt
skidt var mødet ikke.
Det er glædeligt at klubben har 2 eksteriør dommere på vej og så
af den unge slags – Sophie Lauridsen og Stinne Elgaard er begge
godt på vej – men det er absolut ikke noget man kommer sovende
til.
Bladet har i perioden skiftet trykker, da prisen var noget gunstigere end tidligere trykkerier. Samarbejdet med trykkeriet er helt i top
og de er meget hurtige til at levere bladet. Desværre skulle trykkeriet have skiftet maskinparken og det gik desværre ud over et af
vores blade – kvaliteten var under al kritik, hvilket trykkeriet også
har erkendt og ydet en passende dekort, så samarbejdet kunne
fortsætte.
Vores hjemmeside kører nu på sidste vers – det er meget vanskeligt at få oploadet tingene, der kan ikke ændres i forskellige undermenuers placeringer osv osv. Bestyrelsen er derfor lige så stille
begyndt at kigge sig om efter en ny. Kravene til den nye side er
overskuelighed,lLet tilgængelig både for bruger og dem der skal
vedligeholde – vi håber, at den gamle side holder indtil der er en
ny oppe at køre.
FDA lever endnu, men formanden har i efteråret sendt et åbent
brev til samtlige klubber, der er med i sammenslutningen, hvor
klubberne bliver bedt om at tage stilling til FDA – dette udmunder i
et møde her i det tidlige forår med repræsentanter for alle klubber, hvor fremtiden for FDA bliver beseglet.
World Congress 2016 er et fælles nordisk projekt, men selve kongressen skal afholdes i Danmark. Helle Lauridsen er klubbens
tovholder på projektet, og hun vil løbende holde os orienteret om
udviklingen – når vi nærmer os 2016, vil der garanteret blive brug
for mange hænder til forskellige opgaver.
Hvis vi skal kigge lidt fremad på kommende udfordringer/opgaver,
så har vi et dommerseminar der skal afvikles (det er næsten på
plads). Vi skal have revideret vores pointsystem til årets hunde,
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skal vi fortsætte med årets hunde i den nuværende form, hvordan
får vi involveret medlemmerne noget mere i aktiviteterne, skal vi
have lavet en ”avlskåring” af alle vores hunde der skal indgå i
avlsarbejdet – udfordringer er der nok af.
Klubben har i år indgået en sponsor aftale med foderfirmaet FARMINA – pt. Er det formentlig klubbens medlemmer der har størst
udbytte af aftalen, i form af de foder præmier vi får til udstillingerne. Vi kan kun opfordre til at man tager kontakt til FARMINA og
evt. får en ”foderaften” sat på skinner og måske begynder at bruge deres produkter
Aktivitetsudvalgets beretning:
Udvalget afholdte en schweissprøve i Rold Skov den 22. april med
fuldt hus. 11 hunde på 400m/3t og 3 på 400m/20t – af de 14
hunde var de 11 Ridgebacks – herligt. Præmieringer var der desværre ikke mange af 6 i alt, men det var 2 RR der fik 1. pr. og 2
RR fik 2. præmie på 400m/3t.
Den 09 – 10 juni deltog vi i Tirsbæk Greengames med en stand og
LC 2 gange om dagen begge dage. Vi forsøgte at promovere vores
race og klub, men følte vi fik for lidt ud af meget arbejde. Regnen
silede ned begge dage og var måske årsag til efter vores mening
for få besøgende.
Til Ridgebackdagen på Sjælland 01 – 02 september arrangerede
nogle meget aktive medlemmer ”fup og fidus” konkurrence om
lørdagen og LP og Rally om søndagen.
I slutningen af september fik vi startet Lure Coursing op på Sjælland og der er indtil nu afholdt 3 løb med god tilslutning. I Jylland
fungerer det som altid godt.
Schweisstræning foregår med stor tilslutning ca. 1 gang om måneden i Rold Skov. Der er 2 hold, 1 for dem der vil på prøve, og 1 for
dem der blot vil hygge med hund. Begge hold er midlertidig fuldbookede.
En ansøgning om vildtsporchampionat er indsendt til DKK.
Avls– og sundhedsudvalgets beretning:
I vinteren 2012 blev der lavet en sundhedsundersøgelse blandt
klubbens medlemmer, undersøgelsen dækkede ikke kun nuværende levende hunde, men også dødsårsager for afdøde hunde.
Undersøgelsen var en simpel web baseret spørgeskema undersøgelse. Ialt 130 hunde er blevet registreret og heraf blev de 116
eller 89% beskrevet af deres ejere som sunde og raske.
Hundene i undersøgelsen fordeler sig over alle aldre, dog med en
vis forfordeling på yngre hunde mellem 2 og 3 år, hvilket hænger
meget godt sammen med hvalpekuld størrelserne i de enkelte år.
Autoimmune problemer såsom hudproblemer, skjoldbruskkirtel,
immunforsvar var langt de største problemer hos de 11% ikke
raske hunde i undersøgelsen og herudover havde 2 af hundene
kræft. Når ejerne blev spurgt om dødsårsager hos tidligere hunde
var ca halvdelen død af alderdom (over 11år gamle) og halvdelen
af forskellige årsager herunder flest af kræft og mavevending.
Vi har endeligt fået styr på indberetningen om hvalpekuld fra opdrætterne, i alt 76 kuld er født i ti års perioden 2003-2012 med
ialt 646 hvalpe. 49 af kuldene er blevet indberettiget til klubben –
i alt 442 hvalpe.
21 af hvalpene blev født med DS og 21 var ridgeløse (=5%), herudover var der 41 (9%) med diverse ridgefejl. Bidfejl og knæk haler er forekommet i enkelte kuld. Fordelingen over tid er temmeligt jævn og der ses ikke stigning eller fald i hverken DS eller
Ridgeløse.
Som noget nyt prøvede klubben at afholde et opdrætterseminar i
2012. Seminariet var yderst velbesøgt med XXX deltagere??? Der
bredte sig over både erfarne opdrættere, nybegyndere og hanhunde ejere. Seminaret omhandlede både genetik hvor vi havde fået

en meget erfaren dyrlæge Christina Gulløv til at komme og forklare
om genetikken bag sygdomme og måden disse endarves på. Christina fortalte lidt om den generelle genetik, samt om nogle af de
racespecifikke sygdomme Rhodesian Ridgeback’en kan være
disponeret for. Hendes huskeliste :
• Uanset hvor meget vi tester vil der forekomme sygdomme
• Mutationer opstår hele tiden og ofte!
• Jo flere hunde vi udelukker fra avlen – jo mindre biologisk variation
• Vi har brug for den genetiske variation
• Undgå syge dyr i avlen
• Lav strategi for brug af bærere i avlen
• Dan et overblik over de sygdomme som forekommer
• Sørg for at prioritere de forskellige sygdomme, så de mest fatale
også bliver de mest uønskede i avlen
• Avl indenfor racestandarden men ikke efter at lave kloner
• Lav den bedst mulige samlede pakke +/• Målet må være at afkommet er bedre end forældrene
Og anbefalinger:
Åbenhed
• Ingen avler syge hunde med vilje
• Ved mistanke om et race-specifik problem – opret overvågningsprogram.
Information
• Tavshed fjerner ikke problemet men lader det vokse!
• Hurtigere viden – hurtigere handling
Dette bør ligge enhver opdrætter på sinde ALTID.
Herudover beskrev en medarbejder fra Agria deres arbejde med
generelt at udarbejde en race sundhedsprofil for alle racer, baseret
på indberetningerne til de svenske dyrlæger. Og hun trak også
Ridgeback racespecifikke problemer frem.
Der blev også diskuteret DKK’s fjernelse af restriktioner for stambogsføring samt arbejdet på at finde de rette spørgsmål til det
kommende dommerseminar.
Se hvalperegistreringer og HD/AD– statistik på side 22-23.

arrangementet. Det er i alles interesse at vi fremmer viden om avl,
genetik og sundhed.
Der er invisteret ca. 2.500 kr i LC udstyr til Sjælland – og planen
er at disse penge skal tilbagebetales via bruger gebyrerne.
Omkostningerne til bladet er faldet kraftigt! Vi har fundet en ny
trykker, og det har betydet virkelig meget for økonomien omkring
bladet – derudover kan trykker pakke blade, således at vi ikke
længere har omkostninger til kuverter.
Omkostninger til GF & Bestyrelsesmøder er steget, hvilket dels
skyldes at Elisabeth ikke længere har fri bil (og dermed gratis kørsel), samt vores arrangement på Tirsbæk Gods (Tirsbæk Green
Games), som må anses for en fiasko.
Medlemsskaren bestod d. 31/12-2011 af 208 danske medlemmer og 9 udenlandske medlemmer = i alt 217 medlemmer.
Udstillingsudvalgets beretning: (godkendt af Rikke og Vibeke)

Det blev i 2012 til 6 klubudstillinger, idet vi har valgt at prøve med
en dobbeltudstilling og til gengæld fjerne nytårsudstillingen. Det
blev til 4 i Jylland og 2 på Sjælland. De inviterede dommere
spændte endnu engang meget bredt – Danmark, Tyskland og
Holland - heraf var en enkelt af de inviterede dommere selv Ridgeback opdrætter. De fleste var søde til at give fyldestgørende kritikker, men det store fokus punkt blev imidlertid dommernes håndtering af især babyer, hvalpe og unge hunde. Det har betydet at vi
nu fremover gør dommerne ekstra opmærksom på netop dette
emne – en dårlig oplevelse for en ung RR kan få temmelig store
konsekvenser.
2012 blev igen et lidt ringe år når man ser på tilmeldings tallene:
2007 237
2008 295
2009 270
2010 310 (RR Specialen i forbindelse med World Dog Show gav
derudover 168 tilmeldinger)
Bladudvalgets beretning:
2011 209
2012 233 (men fordelt på 6 udstillinger)
Der er ikke det store at berette fra dette udvalg. Til stadighed kniDet er dog lykkedes os at vende underskud på udstillingerne til et
ber det med indhold til bladet – det være sig både artikler, men
samlet overskud. RR Dagen 2012 gav i sig selv et underskud, men
også billeder. Det er absolut ikke et nyt problem, men på et tidsher var det søndagens aktiviteter der trak i den forkerte retning.
punkt skal vi måske stoppe helt op og spørge os selv om tiden er
Tilmeldings tallet til RR Dagen lå i år på samme niveau som i
ved at løbe fra det trykte medie. Post Danmark tager sig absolut
2011 – i år var der 57 tilmeldte mod 51 i 2011. Der er dog stadig
godt betalt for at sende bladet ud – så trykning og porto er nogle
et stykke vej til tallene i 2010 hvor der var 70 tilmeldte på RR
af de udgifter der belaster budgettet, selv om vi i året har fået en
Dagen.
billigere trykker. Som tidligere nævnt har der været en enkelt total
Nytårsudstillingen blev på vanlig vis holdt i Tilst – men i år var der
svipser med bladet, som trykkeriet har erkendt. Der blev fundet
så ringe tilslutning til nytårsmiddagen at den blev aflyst. RR Dagen
en fornuftig løsning for begge parter, således samarbejdet fortsætblev holdt i Sorø, og for første gang i rigtig mange år kunne vi after. Fra redaktøren er der stor tilfredshed med det nye trykkeri, der
vikle udstillingen udendørs! Dagen blev på behørig vis afsluttet
giver sparring på opsætning mv. hvilket er meget værd, når ingen i
med en skøn middag på Kongskilde Friluftsgård, hvor også søndabladudvalget eller redaktøren er professionelle. Tak til redaktøren
gens aktiviteter skulle finde sted
for indsatsen i året der er gået og tak til dem der har bidraget til
Også i år skal der lyde en stor tak til de der har givet en hjælpende
bladene med fotos og artikler.
hånd med i årets løb - både med indhentning af sponsorpræmier,
opsætning af katalog, afholdelse af barn/hund konkurrencer etc.
Kassererens beretning:
Uden jer ville det ikke kunne lykkedes!
Årsregnskabet for 2012 viser et lille overskud. Kontingentindtægter er en smule større en sidste år – og holder et pænt niveau.
Resultatet for udstillingerne er et rigtig pænt overskud. Der er stor
opmærksomhed på budgettet for hver udstilling, hvilket har betydet at det ringe resultat sidste år er vendt en omgang. RR Dag gav
et overskud, dog trækker søndagens aktiviteter i den forkerte retning – men det blev nogle rigtig gode dage – og målet er at dagene kan holde nogenlunde sammen økonomisk.
Vi får stille og roligt solgt ud af tingene i boden – men det begynder at gå meget langsomt. Der er et noget mere behersket salg af
bogen – men den har stadig stor interesse især hos nye RR ejere.
Vores opdrætter seminar endte med at koste 8.401,25 kr – hvilket alt taget i betragtning må siges at være en udmærket pris for

Web- & PR-udvalgets beretning:
Som bekendt er vores hjemmeside ved at være kørt i sænk. Der er
store problemer med at uploade ting og ofte ter den sig bare mærkeligt. Designet er også ved at trænge til en afpudsning sammen
med opbygningen. MEN det er absolut ikke gratis og uden arbejdsindsats at få en ny hjemmeside op at stå – men der arbejdes på
opgaven og forhåbentlig når en ny at blive klar inden den gamle
helt opgiver.
PR aktiviteterne har ligget meget stille. Dog er der stadig bud efter
vores bog, der bliver af og til sendt en, ligesom flere opdrættere
har valgt at sende bogen med i hvalpepakken. Ellers er vores PR
ting i boden ved at være meget begrænsede. Vi har valgt at lade
boden mere eller mindre udgå – problemet er at når vi skal have
Fortsættes næste side
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lavet nogle PR effekter skal der tages et forholdsvis stort antal for
at tingene bliver rentable, samtidig har vi udfordringer med at få
transporteret og passet boden i forbindelse med vores arrange-

menter.

Indkomne forslag
Alle 4 forslag stillet af bestyrelsen
1.Forslag
Etiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback
Klubben’s medlemmer.
Ændres til
Etiske anbefalinger vedrørende opdræt og avl for Rhodesian
Ridgeback Klubben’s medlemmer.
2.Forslag:
§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 skal være lig med A1, A2
eller B1, og efter 01.04.2000 lig med A eller B.
Ændres til
§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 skal være lig med A1, A2
eller B1, og efter 01.04.2000 lig med A eller B. Indavlskoefficienten må ikke være mere end 6,25% over 4 generationer
Begrundelse: Dette følger DKK’s avlsanbefalinger fra før 2012 og
forhindrer parring mellem hunde nærmere beslægtiget end fætterkusine
Forslag 3
§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 skal være lig med A1, A2
eller B1, og efter 01.04.2000 lig med A eller B.
Det bør tilstræbes at højst et af forældredyrerne har HD status B.
Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri
(=status 0, nul). En udenlandsk hund fra et land, hvor man angiver
albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD-fri. Er
det ene forældredyr skulder-OCD fotograferet,og er OCD ud fra
dette påvist, skal det andet forældredyr være skulder-OCD fri.
Der må kun avles på kombinationerne AA/OCD status Fri+Fri
(=status 0, nul + status 0, nul) eller fri+1 (=status 0, nul+status1).
HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder. Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af
anden årsag skal bedøves, dog aldrig før de fyldte 12 mdr. Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.
Ændres til
§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 skal være lig med A1, A2
eller B1, og efter 01.04.2000 lig med A eller B.
Det bør tilstræbes at højst et af forældredyrerne har HD status B.
Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri
(=status 0, nul). En udenlandsk hund fra et land, hvor man angiver
albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD-fri. Er
det ene forældredyr skulder-OCD fotograferet,og er OCD ud fra
dette påvist, skal det andet forældredyr være skulder-OCD fri.
Der må kun avles på kombinationerne AA/OCD status Fri+Fri
(=status 0, nul + status 0, nul) eller fri+1 (=status 0, nul+status1).
HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder. Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af
§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 skal være lig med A1, A2
eller B1, og efter 01.04.2000 lig med A eller B.
Det bør tilstræbes at højst et af forældredyrerne har HD status B.
Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri

(=status 0, nul). En udenlandsk hund fra et land, hvor man angiver
albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD-fri. Er
det ene forældredyr skulder-OCD fotograferet,og er OCD ud fra
dette påvist, skal det andet forældredyr være skulder-OCD fri.
Der må kun avles på kombinationerne AA/OCD status Fri+Fri
(=status 0, nul + status 0, nul) eller fri+1 (=status 0, nul+status1).
HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder. Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af
anden årsag skal bedøves, dog aldrig før de fyldte 12 mdr. Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.
Bruges en hund med albue/OCD status 1 i avlen skal minimum
50% af første kuld AD fotograferes før næste kuld fra denne hund
kan komme på klubbens hvalpeliste.
(AD1 svarer til HD C – dvs mild dysplasi)
Begrundelse: Som en af de få Ridgeback klubber i verden har
RRK etiske anbefalinger altid givet tilladelse til parring af AD1 da
klubbens sundhedsudvalg har ment at et forbud mod at parre
hunde med 1 ville indsnævre genmassen for meget. Som AD1
hundene gik i avl havde sundhedsudvalget fprventet over tid at få
overblik over arveligheden af AD når afkommet blev røntgen fotograferet. Desværre er det ikke sket, kun 16 hvalpe fordelt på 8
kuld fra de ialt 14 kuld med 128 hvalpe er blevet HD/AD fotograferet – det svarer kun 13%. I alt 200 af de 700 hvalpe (82 kuld)
der er født i perioden 2002-2012 er blevet fotograferet = 29%.
Avls og sundhedsudvalget mener ikke det er forsvarligt fortsat at
avle så systematisk på hunde med diagnosticeret dysplasi uden at
holde øje med den videre sundhed og anbefaler derfor, at opdrættere der bevidst vælger at bruge en sådan hund i avlen, sørger for
at hvalpe fra dysplastiske hunde røntgen fotograferes før yderligere kuld planlægges.
Forslag 4:
§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 skal være lig med A1, A2
eller B1, og efter 01.04.2000 lig med A eller B.
Det bør tilstræbes at højst et af forældredyrerne har HD status B.
Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri
(=status 0, nul). En udenlandsk hund fra et land, hvor man angiver
albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD-fri. Er
det ene forældredyr skulder-OCD fotograferet,og er OCD ud fra
dette påvist, skal det andet forældredyr være skulder-OCD fri.
Der må kun avles på kombinationerne AA/OCD status Fri+Fri
(=status 0, nul + status 0, nul) eller fri+1 (=status 0, nul+status1).
HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder. Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af
anden årsag skal bedøves, dog aldrig før de fyldte 12 mdr. Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.
Ændres til
§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000 skal være lig med A1, A2
eller B1, og efter 01.04.2000 lig med A eller B.
Det bør tilstræbes at højst et af forældredyrerne har HD status B.
Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri

(=status 0, nul). En udenlandsk hund fra et land, hvor man angiver
albue-OCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCD-fri. Er
det ene forældredyr skulder-OCD fotograferet,og er OCD ud fra
dette påvist, skal det andet forældredyr være skulder-OCD fri.
Der må kun avles på kombinationerne AA/OCD status Fri+Fri
(=status 0, nul + status 0, nul) eller fri+1 (=status 0, nul+status1).
HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder. Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af
anden årsag skal bedøves, dog aldrig før de fyldte 12 mdr. Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.
HD

AD

En hund med HD C kan undtagelsesvis bruges i avl. Bruges en
hund med HD C i avlen skal minimum 50% of første kuld HD fotograferes HD FRI (HD A og B) før næste kuld fra denne hund kan
komme på klubbens hvalpeliste
Begrundelse:
Ifølge DKKs nye anbefalinger for opdræt kan en hund med HD C
opnå mærkatet opdrættet efter DKK og RRK’s anbefalinger og en
hund med HD grad D kan undtagelsesvis bruges i avl (men kan
ikke opnå mærkatet)
Vedlagte skema er DKK’s oversigt over HD og AD

A

B

C

D

E

Fri

Overgangsform (der
dog også regnes for
fri)

Let

Middelsvær

Svær

0

1

2

3

Fri

Let

Moderat

Svær

STEMMESEDDEL
Til Rhodesian Ridgeback Klubbens bestyrelsesvalg 2013
Stemmesedlen lægges i en kuvert (uden nogen form for adressesat), denne kuvert lægges i yderligere en kuvert. Den yderste kuvert
SKAL være påført ”STEMMMESEDDEL” samt afsenderens navn og adresse (vigtig af hensyn til kontrol af medlemskab—uden navn og
adresse er stemmesedlen ugyldig).
Det hele (anonym kuvert med stemmeseddel i en kuvert ilagt endnu en kuvert) medbringes til generalforsamlingen ellers sendes til
den ene af Klubbens revisorer: Karina Møller, Snekkerupvej 36, Vigersted, 4140 Borup
Frist for aflevering til revisor/med post er den 19. april 2013.
§ 8 Valg til bestyrelsen (uddrag).
Stk. 7—Stemmesedler udsendes i blad 1 til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2
De udfyldte stemmesedler skal være klubbens revisor i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse eller afleveres på
generalforsamlingen inden dagsordenens pkt. 8
Stk. 8—Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingens valgte stemmetællere:
Hvis du er ENKELT MEDLEM må du max. Stemme på 3 personer
Hvis de er FAMILIEMEDLEM må I max. Stemme på 2 x 3 personer

Stemmeseddel 2013
Enkelt medlemskab
(max 3 krydser)

Familiemedlemsskab
(max 2 x 3 krydser)

Niels Holm
Poul H. Jensen

Mette Rio
Erik Kristensen
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Hvalpeliste
Født/

Opdrætter

Forældre

Født

Modtaget
11/10 12

10/11 12

4/12 12

18/12 12

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

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 26/1 13
INTCH DEVDHCH CZCH DKKV09 KLBCH
6 hanner
Inanda Mellberg Edelrood
3 tæver
HD: B, AA: 0

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 SKCH Chimalsi Balda Löwen- 8/2 13
schwanz
4 hanner
HD: A, AA: 0
2 tæver

Akizuri
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens
tlf.: 86 55 42 42 mob.: 28 44 41 10
http://www.akizuri.dk/
akizuri@gmail.com

F: INTCH CZCH Kennebec's Final Answer
HD: A, AA: 0

M: Djungelkattens Gloryridged Garbo
HD: A, AA: 0

25/2 13

11/3 13
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8/11 12

Uge 2

2 hanner tilbage
2 tæver tilbage

Uge 12

M: RALLY-B Lewanika Dumisani
HD: A, AA: 0
Uge 14

M: Mbwa Mzuri's Bili
HD: B, AA: 0

M: INTCH DEVDHCH DKCH KLBCH RALLY-B
M'gongo Surú Basobi
HD: A, AA: 0

Planlagte parringer:
31/1 13

Forventet

1/3 13
4 hanner
3 tæver

Forventet parring:

Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3
2980 Kokkedal
Tlf.: 22 74 01 48/48 28 01 48
http://www.zindika.dk/
caroline.l1@hotmail.com

F: DEVDHCH Chadari Chiremba Balacing
Rock
HD: A, AA: 0

Bitte-Nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7
2870 Dyssegård
tlf.: 39 66 31 34 / 28 22 87 46
http://www.bittenus.dk
kennel@bittenus.dk

F: SECH SEVCH Ultra Aslans Heartbreaker
HD: A, AA: 0

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

F: Matakima Caito
HD: A, AA: 0

April

M: DKCH KLBCH Rex Ventors Talulah K
HD: A, AA: 1
April

M: Ridgebow's Rejea Of Navy
HD: A, AA: 1

M: Kuzonga's Freya
HD: A, AA: 0

April

Uge 18
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Hvalperegistreringer og HD/AD i 2012
Af Helle Laridsen, avls- & Sundhedsudvalget
I 2012 er der i alt blevet registreret 75 hvalpe, 4 af disse er blevet
importeret fra Norge, Sverige og Ukraine. Resten fordeler sig på i
alt 11 kuld. Hvilket er 1 kuld mere end 2011. Antallet af kuld er
forbavsende stabilt over årene og ændringerne i antallet af fødte
hvalpe per år skyldes mere at størrelsen på de enkelte kuld kan
variere ret kraftigt.
Kun 13 hunde blev HD/AD fotograferet i 2012 hvilket er det laveste antal siden 2002 – er det krisen der kradser eller er vi (igen)
blevet dårligere til at ”punke” vores hvalpekøbere til at få hundene
fotograferet?
På trods af det lave antal fotograferede er antallet af dysplastiske
hunde desværre fuldstændigt det samme som året før : en med C
hofter og hele to med ”2” på albuerne hvilket svarer til middelsvær HD=D hvilket er det højeste antal i over 10 år!
Det er noget skidt og måske desværre kun toppen af isbjerget da
der i 2011 blev født rigtigt mange hvalpe (3 kuld ud af i alt 6 kuld)
af tæver med ”mildt” dysplastiske albuer = ”1” og kun meget få at
disse hvalpe er endnu blevet HD fotograferet.

KULD-STATISTIK 2012
Født

Kennel

Opdrætter

Far

Mor

Han/T
Tæve

12-01-2012

Kuzonga's

Jo-Ann Nielsen

Tarujen Mabaru

Kuzonga's Cirkeline

5,6

0%

11-02-2012

Kinyemi

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard

Kangelani's Gentle Thanzi By Spring Valley's Athena OlymClay
pia

4,7

0%

14-02-2012

Bikita's Legacy

Susanne BechHansen

Farmers Guardian African
Akono

4,3

0%

28-04-2012

Hazinas

Lena Carlsson

Glenaffric Ulanyo of Zuritamu Hazinas 4th Tafika

7,5

0%

23-06-2012

Thukela

Torben og Dorte
Alsing Øtoft

Kuzonga's D'uncas Of Embo

Soweto Bonolo Zola

4,5

0%

03-09-2012

Mbwa Mzuri's

Sanne og Jens Bæk- M'gongo Tasu A'mwisho
gaard

Gracia Darma

5,6

0%

08-11-2012

Ellemosen's

Margit Sand Nielsen Revodana's Manhattan
Transfer

Djungelkattens Gloryridged
Garbo

7,4

0%

Linnemann Bikita

IMPORTER
27-07-2012

Murumbis Emil Elisabeth Eek
Make Me
Euphoric

Inanda Mellberg Edelrood

Murumbis Bright Shining Blaze

M

02-05-2012

Red Hot Line
Flaming Star
Sevilla

T Volkova, Ukraine

Glenaholm Taariq

Podarok iz Afriki Barra Joy

F

09-08-2011

Etana Von Der
Cherry-Farm

Resi Voss

Chiwambo Baha De Kiungwa- Amali Von Der Cherry-Farm
na

F

29-11-2011

Adoreas
Ridged Boa

Gunn Tove Jensen

Tropaco Troyan Argos Of
Coso

F

Side 22

Rex Ventor Mea Adora

HD/AD—STATISTIK 2012
A
OCD
Far:
D

Navn:

Stambogsnr.:

H
D

Excellence Chipo

DK19265/2009

A

0 Fri

Aresvuma Vividjo
Makini

Exgate's Well-Made Nuka

DK09720/2011

A

0

Rijstone What A Cheek

Hazinas 5th Abuya

DK09144/2010

A

0 Fri

Tusani Cool Bakari

B/0/Fri Hazinas4thTafika

A/0

Hazinas 5th Thabo

DK09142/2010

C

2 fri

Tusani Cool Bakari

B/0/Fri Hazinas4thTafika

A/0

Kinyemi Nianzi Hunting
Hasmina

DK08867/2010

B

0

Kangelani's Gentle
Thanzi By Clay

A/0

Ikunga Akua
Najah Nnenia

A/0

Zindika My Bohemian
Zaire

DK08561/2011

A

0

Kinyemi Fora
C'huluku

B/0

Kinyemi Koka
E'kimya

A/1

Lewanika Garai

DK12024/2010

A

0

Tusani Big Ben

A/0

LewanikaDumisani

A/0

Lewanika Gwiza

DK12027/2010

A

0

Tusani Big Ben

A/0

LewanikaDumisani

A/0

Lewanika Hlekisa

DK08867/2011

B

0

Kimani's Image
Of Mafu

A/0

LewanikaFufuna

A/0

M'gongo Bili Dingane

DK09795/2010

B

2 Fri

Ikunga Akua Neo

B/0/Fri M'gongoSurúBasobi

A/0

M'gongo Bili Dafina

DK09796/2010

A

0 Påvist

Ikunga Akua Neo

B/0/Fri M'gongoSurúBasobi

A/0

Inanda Mellberg Otto Jv
Of Ersted

DK21565/2010

A

0 Fri

Inanda Mellberg Edelrood

A/0

RekaylahnAmber

B/0

Linnemann Adins E' Kati DK03908/2011

A

0 Fri

Mvlionwolf My
Crazy Adin

B/0

Stenänga Bintza
Épris DeL'afrique

0

HD/
AD

Mor:

HD/
AD

A/0

AtilaV.Yamoya

A/0

Exgate's Unique
Diva ByNelvis

A/0

A/0

Mulighed for avlsspærring af ridgeløse hvalpe.
Af Helle Lauridsen, avls- og sundhedsudvalget
Da DKK for godt et år siden fjernede alle avlsrestriktioner herunder kravet om udstilling, for alle racer, var et af avl- og sundhedsudvalgets store bekymringer, at det nu var muligt at avle på ridgeløse og at opdrætterne med de daværende regler intet kunne
gøre for at forhindre at deres ridgeløse hvalpe gik i avl.
Ingen af de andre nordiske lande har krav om udstillings premiering for avlsgodkendelse, så i tråd med DKK’s egne ord om at give
ansvaret tilbage til opdrætterne foreslog vi samme løsningsmodel

som i Sverige, nemlig at opdrætterne kan avlsspærre de ridgeløse. DKK var ikke umiddelbart positiv overfor ideen men efter at
have konsulteret med SKK har de nu tilladt, at opdrætterne kan
give besked om avlsspærring ved registrering af hvalpene.
Jeg har netop fået det gjort for mine ridgeløse hvalpe og det er
yderst simpelt at gøre: samtidig med at kuldet registreres, vedhæftes et dokument med besked om hvilke af dem der skal
avlspærres. Der kræves ikke yderligere dokumentation.
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Store ring

UHM 2013
Der afholdes UHM på Sjælland den 21. april 2013—al kontakt bedes rettet til Niels
Holm—- Tlf. 3078 0263
Der afholdes UHM i Jylland den 9. juni 2013—al kontakt bedes rettet til Erik Kristensen—tlf. 9714 4072
Der skal min. Være 8 hunde tilmeldt—primært Rhodesian Ridgebacks—før arrangementet gennemføres.
Se nærmere på klubben hjemmeside omkring tidspunkt og sted m.v..

Fredericia 10.2.13
BIG4
DKCH KLUBCH Rex Ventors Talulah K

ABA Track

Årets Avlshund 2012 nr. 3
Årets Danske Avlshund 2012
(Af alle racer i DKK)
INTCH DKCH NLCH DEVDHCH
DEVDHJCH CHCH NOCH SECH
NORDCH BECH KLBCH DEKLBCH
DEKLBJCH
VDH-EUJSG07 VDH-EUSG12
DKKV07 DKKV10 DKV10 NV08
W07 KBHV07-10 BESG08
KLBV08-10-11
SKCHR Dog of the Year 2008
Tusani Cool Bakari

Klubben lykønsker

Ny Rally Begynder Mester
DKCH KBHV07 LUVCH DEVDHVCH KLBCH
RALLY-B
Hazinas 2nd Izibu
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- har sendt klubben et prøveeksemplar af deres nyudviklede
dækken til hunde. Dækkenet er lavet af et lækkert blødt
materiale, som er åndbart, varm, vind– og vandtæt samt
vaskbar.
Dækkenet er udviklet sammen med jægere og hundefolk.
Klubbens medlemmer kan købe dækkenet med 25% rabat—se mere på:
www.aba-track.dk.
Overskuddet går til et godt formål—til Dansk
Dyreinstitut og WSPA.

Klubben lykønsker

Referat af møde vedr. RRWC2016
Referat af det første møde I RRWC2016 konference udvalget
tilstede: Nina Lindquist, Finland, Mona Hansen, Norge, Marie Wijkander and Maria Kierkegaard, Sweden and Helle Lauridsen, Denmark
Dato og struktur:
Konferencen starter den 28/6 2016 med en velkomstreception og slutter den 30/6 hvor
efter de forskellige nationale Ridgeback klubber laver en udstillings ”circuit”
Marketing:
Konference logo og webside er utroligt vigtigt at få styr på og Mona Hansen er tovholder
her.

Ny tysk veteran Champion—VDH
DEJCH, DKCH, DKKLBCH, DEVDHCH,
DECLBCH, DECLBVEH, DEVDHVCH
M`gongo Tasu A`mwisho

Indhold:
Vi ønsker at lave konferencen med et kraftigt nordisk islæt og fokusere på noget af det
som vi gør godt – dvs at hovedemner bliver sundhed, mentalbeskrivelse, brugsegenskaber og selvfølgeligt skal vi have en update om Dermoid Sinus forskningen.

NY dansk klucchampion
DKCH KLUBCH Rex Ventors Talulah

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

Ny Nordisk Vinder 2012
INTCH DKCH NLCH DEVDHCH
DEVDHJCH CHCH NOCH SECH
NORDCH BECH KLBCH DEKLBCH
DEKLBJCH
VDH-EUJSG07 VDH-EUSG12
DKKV07 DKKV10 DKV10 NV08
W07 KBHV07-10 BESG08
KLBV08-10-11
SKCHR Dog of the Year 2008
Tusani Cool Bakari
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Udstillingskalender 2013
Dato:

Sted:

Type:

Dommer:

Arr.:

Anm.frist:

27.04.13

Billund

CAC

Lilliane De Ridder, NL

RRK

07.04.13

04.05.13

Roskilde

CACIB

Erling Kjær Pedersen, DK

DKK

01.04.13/

05.05.13

Jessie Borregaard Madsen, DK

08.04.13

09.05.13

Stepping

CAC

Birgitte Thielemann, DK

FDA

07.04.13

19.05.13

Svendborg

CAC

Anette Bystrup, DK

DKK—3

13.04.13/
20.04.13

15.06.13

Vejen

CACIB

Inger Dahle, No

DKK

13.05.13/
21.05.13

17.08.13

Rønne

18.08.13
24.08.13

Varde

CACIB

Agnes Gana,i Kertes, IT

CACIB

Gert Christensen, DK

CAC

Vincent O`Brien

DKK

15.07.13/
22.07.13

DKK—11

20.07.13

Kennel Pokali Ridge
Lene Tornkjær og Nicolai Frederiksen
Villesholmvænget 9
6621 Gesten
Tlf: 20631663
W: www.akali.dk
E: pokali@akali.dk

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
Kirkeskovvej 90, Skjød
8450 Hammel

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

T: 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
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