
RIDGEBACKEN 
RHODESIAN RIDGEBACK KLUBBEN 

Nr. 2 
Juli 2013 



 

RIDGEBACKEN  

 

Udgiver: 

Rhodesian Ridgeback Klubben 

 

Ansvarshavende: 

Erik Kristensen 

Redaktør: 

Ane Marie V. Vilhelmsen 

 

blad@ridgebackklub.dk 

 

Tryk:  Dansk TeroSvejs ApS 

 Hedeageren 26 

 9230 Svenstrup 

 Tlf. 7022 1802 

 

Forside: Foto: Lena Carlsson 

 

Bagside: Foto: Stinne Elgaard 

 

 

Annoncepriser 

Medlemmer: 

1/1 side kr. 400 

1/2 side kr. 200 

1/4 side kr. 100 

Kommercielle: 

Pr. udgivelse Pr. årgang 

1/1 side kr. 800 kr. 2.500 

1/2 side kr. 400 kr. 1.250 

1/4 side kr. 200 kr. 625 

 

Kennelannoncer 

En kennelannonce koster kr. 100 om 

året (altså kr. 25 pr. blad). 

Annoncen består af kennelnavn, navn, 

adresse på ejer(e), web– og  Email 

adresse samt kennellogo. 

 

Hjemmeside-adresse 

www.ridgebackklub.dk 

 

Deadline 

2013: 

Blad 3:  15. aug. udk. medio sept. 

Blad 4: 01.. nov. udk. medio dec. 

 

RRK’s bestyrelse 

Aktivitetsudvalg 

Niels Holm Tlf.: 53 74 60 43 

Elisabeth Svendsen 

Jo-Ann Nielsen  

Catja Hamæl  

Karina Green 

(Erik Kristensen, FDA) 

Avls– og sundhedsudvalg 

Helle Lauridsen Tlf.: 86 24 40 69 

Stinne Elgaard  

Nada Nicolic 

Udstillingsudvalg 

Stinne Elgaard Tlf.: 86 55 42 42 

Rikke Rasmussen  

Vibeke Poulsen  

Web og PR og Bladudvalg 

Niels Holm Tlf.: 53 74 60 43 

Mette Rio Tlf.: 40 19 67 30 

Lena Carlsson  

Udvalg under RRK 

www.ridgebackklub.dk 

Specialklub under Dansk Kennel 

Klub  

Medlem af Fællesrepræsentationen 

for  drivende og apporterende jagt-

hunde 

Medlemskab 
Medlemskab opnås ved indbetaling af  

kontingent. 

 

Enkeltmedlemskab: kr. 300,00 

Familiemedlemskab: kr. 350,00 

 

Indbetaling skal ske til nedennævnte 

konto 

 

Hvalpeanvisning og  

Omplacering 
Jette Fuglsang 

Odder 

Tlf.: 26 15 45 28 

E-mail: jettefuglsang@gmail.com 

Optagelse på klubbens hvalpeliste skal 

ske via kontakt til kasserer.  

Den aktuelle Hvalpeliste kan ses på 

klubbens hjemmeside. 

 

Indbetaling til  

klubben 
Alle indbetalinger til RRK foretages til: 

Danske Bank  

Reg. nr.: 1551 

Kontonr.: 7360444 

IBAN: DK27 3000 0007 3604 44 

SWIFT-BIC: DABADKKK 

 

Kontoindehaver: 

Rhodesian Ridgeback Klubben 

v/kasserer Stinne Elgaard 

Røde Mølle Banke 2 

DK-8700 Horsens 

 

Regioner  
Aktiviteter for klubbens medlemmer 

Vest: Stinne Elgaard (Horsens) 

 Tlf.  86 55 42 42 

 E-mail:  akizuri@gmail.dk 

 

Øst: Niels Holm (Tåstrup) 

 Tlf.  53 74 60 43 

 E-mail: niels.holm@ncholm.dk 

Fyn Lone Lydolff 

 Email: peter.lydolff@stofanet.dk 

 FORMAND 

Erik Kristensen 

Strandvejen 63 

7451 Sunds 

Tlf.: 97 14 40 72 

E-mail: formand@ridgebackklub.dk 

 NÆSTFORMAND 

Mette Rio 

Nordre Frihavnsgade 5 

2100 København Ø 

Tlf.: 40 19 67 30 

Email: naestformand@ridgebackklub.dk 

 KASSERER 

Stinne Elgaard 

Røde Mølle Banke 2 

8700 Horsens 

Tlf.: 86 55 42 42 

E-mail: kasserer@ridgebackklub.dk 

 SEKRETÆR/WEBMASTER 

Helle Lauridsen 

Kastedvej 37, Kasted 

8200 Århus 

Tlf.: 86 24 40 69 

E-mail: sekretaer@ridgebackklub.dk 

 BESTYRELSESMEDLEM 

Niels Holm  

Berings Gade 32 

2630 Taastrup 

Tlf.: 53 74 60 43  

Email: bestyrelsesmed-

lem@ridgebackklub.dk 

1. suppleant: 

Revisorer: 

Revisorsupp.: 

Poul H. Jensen 

Karin Andersen & Karina Møller 

Vibeke Poulsen 



KLUMMEN 

Side 3 

Kære medlemmer –  

 

Så har vi lagt endnu en velbesøgt generalforsamling bag os. Det giver 

mig anledning til at sige tillykke med valget til de 2 nye i bestyrelsen, 

Mette Rio og Niels Holm, men også sige tak for indsatsen til Elisabeth 

Svendsen og Lykke Linnet – vi ved, at I begge stadig vil være en aktiv 

del af klubben. 

At konstituere en ny bestyrelse er ikke altid nemt – for hvordan signa-

lere man fornyelse, uden at kaste indhentede erfaringer over bords – 

når nu vi er så heldige at have både fornyelsen og erfaringen i besty-

relsen. Jeg er af den helt klare overbevisning, at vi med den nye kon-

stituering har fundet et fornuftigt leje, så vi står stærkt – også i fremti-

den. 

Generalforsamlingen havde igen en rigtig god tone og en god debat – 

det er dejligt, at demokratiet lever og vi trods uenigheder kan tale sam-

men i en sober tone – tak for det. 

Foran os har vi nogle store opgaver – først og fremmest Ridgeback 

Dagen, hvor et nyrenoveret Lindenborg gods stiller sine arealer til 

rådighed -  takket være Elisabeth Svendsens indsats. Arrangementet 

forløber igen over 2 dage, med udstilling om lørdagen og diverse 

”brugs aktiviteter” om søndagen – så der er alt mulig grund til at til-

melde sig festaftenen lørdag og så komme ud i skoven om søndagen. 

Der er rigtig mange medlemmer involveret i dette arrangement – men 

jo flere skuldre der bærer – jo lettere bliver byrden for den enkelte.  

Det næste store arrangement der afholdes er dommerseminar – der har 

været rigtig mange tilkendegivelser omkring dette arrangement, men 

efter at have hørt dommere og DKK, har vi valgt at seminaret kun 

bliver for dommere i samråd med dommerforeningen. End ikke udval-

get der arrangerer får adgang til de hellige lokaler. Seminaret bliver 

styret af John Sigve Berg, der har fået de punkter, som kom frem på 

vores opdrætter seminar med – og er blevet bedt om at bringe dem ind 

i debatten. Dagen efter vil der så være et seminar for klubbens med-

lemmer, hvor de røde tråde fra lørdagens dommerseminar bliver gen-

nemgået. 

Længere ude i fremtiden, er World Congress 2016 ved at tage form. 

De Nordiske Ridgeback Klubber glæder sig til arrangementet – og her 

bliver der også brug for hænder. Bl.a. vil man i forlængelse af kon-

gressen afholde udstillinger – 3 på stribe – fredag i Danmark, lørdag i 

Sverige og søndag i Norge – vi tror på, at det kan trække rigtig mange 

udstillere af huse og dermed være med til at sikre økonomien i hele 

arrange-mentet. Vi har fra dansk side indstillet, at den økonomiske 

forpligtigelse for de nordiske klubber, skal udregnes efter antal med-

lemmer, de enkelte klubber har. Vi har jo for år tilbage besluttet på en 

generalforsamling, at vi hvert år afsætter et beløb pr. år til dette arran-

gement. 

Med ønsket om en god sommer – vi ses på Lindeborg Gods lørdag den 

31. august 2013. 

 

Erik Kristensen 
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Side 4 

Referat fra Rhodesian Ridgeback Klubbens generalforsamling 

lørdag den 27. april 2013 i Billund. 

Valg af dirigent. 

Marianne Baden (MB) blev foreslået og valgt. 

MB konstaterede, at GF er lovligt indvarslet og at der er 23 

stemmeberettigede til stede. 

 

Valg af referent. 

Susanne Grandahl blev foreslået og valgt. 

 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

Jette Fuglsang og Mogens Andersen blev foreslået og valgt. 

 

4. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning godkendt uden kommentarer. 

 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 

meddelelse af ansvarsfrihed (de charge) 

Dirigenten konstaterede, at regnskabet ikke var offentliggjort 

jfr. vedtægterne, idet revisorernes underskrift manglede i 

bladet. MB havde det identiske og underskrevne regnskab 

foran sig og spurgte GF, om der var nogen indsigelser. Det 

var ikke tilfældet. 

Poul Jensen nævnte, at han mente, at udgifterne til bestyrel-

sesmøder var høje. 

Kassereren svarede, at der ikke var afholdt ekstraordinære 

møder, men at især kørsel er en stor post.  

Regnskabet blev godkendt og bestyrelsen blev meddelt de 

charge. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent forbliver uændret for 2014. 

 

7.  Behandling af indkomne forslag. 

Forslag 1: Vedtaget enstemmigt. 

Forslag 2: Vedtaget enstemmigt. 

Forslag 3:  

Vibeke Poulsen foreslår, at ordlyden ændres, så det vedrører 

kuld født fremadrettet. 

Lena Karlsson spørger, om avlsudvalget har overvejet at ude-

lukke AD1 hunde fra avlen. 

Helle Lauridsen svarer, at det har man overvejet. Der er dog 

så gode hunde i avlen, hunde med så mange andre gode 

egenskaber, at man holder sig tilbage med dette. 

Helle Lauridsen fortæller, at bestyrelsen har kæmpet hårdt 

for at få/beholde avlskrav.  

Karina Møller stiller sig undrende overfor, at den danske RR 

klub, som en af de eneste i verden, tillader avl på AD1 hunde.  

Der er nogen snak frem og tilbage om, at flere har opfattel-

sen af, at AD1 meget ofte kan skyldes skader som hunden 

har pådraget sig i en ung alder, da forældre og kuldsøskende 

er fotograferet med resultatet AD0. Mette Rio udtrykker un-

dren overfor forklaringer om, at AD1 skulle skyldes skader. 

Benny Fischer giver udtryk for samme undren. 

Forslaget sættes til afstemning med tilføjelsen: Gælder for 

hvalpe fra kuld født efter den 27. april 2013. 

Forslag 3: Vedtaget med 22 stemmer for, 1 neutral. 

Forslag 4: Forslaget blev enstemmigt forkastet.  

 

 

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelsen og suppleanter. 

 

Mette Rio  55 stemmer  valgt 

Niels Holm 50 stemmer  valgt 

Erik Kristensen  45 stemmer  valgt 

Poul H. Jensen 29 stemmer  vælges 

som 1. suppleant. 

 

Susanne Bech-Hansen opstilles og vælges som 2. suppleant. 

 

9. Valg af hvalpeanviser, to revisorer og en revisorsuppleant. 

Hvalpeanviser Margit Sand Vikar: Jette Fugl-

sang 

Revisor  Karina Møller 

Revisor  Karin Andersen 

Revisorsuppleant Vibeke Poulsen 

 

10. Eventuelt. 

Erik Kristensen spørger om generalforsamlingen evt. skal 

holdes uden at der afholdes en udstilling først. Der er ikke 

opbakning til dette. 

Det foreslås at man ikke har dommeraspirant på udstillingen 

inden generalforsamlingen, på RR dagen og på juleudstillin-

gen. Årsagen er, at det tager mere tid, når der er aspirant på, 

og så bliver det ofte for sent med hensyn til afholdelse af GF 

samt fælles spisning på RR dagen og til juleudstillingen.  

Brainstorm vedr. klubchampionater, nye idéer, hvad med 

vandrepokalerne, skal der nye til, skal de gamle auktioneres 

bort. Der er stemning for at beholde pokalerne, de har affekti-

onsværdi, der står navne på. Man kunne evt. indkøbe noget 

emballage til dem, så de ikke lider overlast, hvis de opbeva-

res i et skur.  

Vibeke Poulsen ser for meget rød farve i trykket i klubbladet. 

Trykkeriet går for hårdt til den med de røde toner når bladet 

trykkes.  

Tekst i bladet skal trykkes på hvid baggrund, da mange med-

lemmer har haft endog meget svært ved at læse tekst trykt 

på f.eks. en grøn side. 

Facebook-siden, Rhodesian Ridgeback Danmark, er en privat 

oprette side. Især nogle udlændinge er af den opfattelse, at 

det er en officiel facebook-side for RRK i Danmark. Indehave-

ren af siden, Mette Rio, vil sørge for, at det gøres klart, at 

dette ikke er tilfældet.  

Mette Rio bringer på banen om der fortsat skal udgives et 

klubblad. Info kunne lægges på nettet. Flertallet er meget 

glade for bladet, og for de mange medlemmer, der ikke ud-

stiller mv., er bladet det eneste, de får for deres kontingent.  



 

Side 5 

Hunde med allergi 

Jf. Agria Dyreforsikring stiger antallet af hunde med allergi stadig. 

Pollensæsonen er her og en del hundeejere ved ikke, hvad deres 

hund er allergisk overfor.  

I de sidste 8 år er allergi og hudproblemer fordoblet i Agrias skade-

statistik.  

Den mest almindelige form er allergi er husstøvmider, men pollen 

er også en ofte forekommen faktor. 

Hvad skal man som hundeejer være opmærksom på: gentagne 

eller tilbagevendende ørebetændelse, hunden bider eller slikker i 

og på poterne eller andre steder på kroppen. 

Hunde optager allergener både via huden og luftvejene. 

Der findes i dag gode behandlingsmuligheder med gode  resultater 

for, at hunden kan få et godt hundeliv. Men det kan også gøre en 

forskel for nogle hunde, hvis de bliver vasket med en special-

shampoo og får kosttilskud af omega-3 og omega-6-fedtsyrer. 

Det kan være rigtig svært at få stillet en diagnose, for først skal 

parasitter udelukkes og hvor skal man så ellers begynde—er det 

fodret, noget i hjemmet, noget i bilen eller…. 

I TOP-10 skalaen for racer, som oftest for allergi er Rhodesian Rig-

deback desværre på en 7. plads.  

 

Så vær obs på din avl—alv kun på sunde og raske hunde. Det tager 

kun ganske få år at ødelægge en race, men ca. 30 år at genopbyg-

ge den. 

 

Læs mange andre spændende artikler på Agrias hjemmeside: 

www.agria.dk 

Hvalpeliste 

Født/ 

Modtaget 

Opdrætter Forældre Født Forventet 

levering 

20/5 13 Ikunga 

John Boje & Christina Hemmingsen 

Ellevej 24 

2680 Solrød Strand 

Tlf.: 56 14 66 69 

http://www.ikunga.dk/ 

ikunga@mail.dk  

F: Zumeli's Fafanuka 

HD: A, AA: 0  

M: Kangelani's Kuwa Kenya 

HD: A, AA:  0 

27-03-2013 

3 hanner tilbage 

2 tæver tilbage  

U. 21  

Parrede tæver:  

25/2 13 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 Heart-

breaker 

HD: A, AA: 0  

M: Ridgebow's Rejea Of Navy 

HD: A, AA: 1  

U. 30 U. 38 

30/1 13 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 Balac-

ing Rock 

HD: A, AA: 0  

M: DKCH KLBCH Rex Ventors Talulah K 

HD: A, AA: 1  

U. 31 U. 39 

Omplacering: 

Modtaget Info  

26/5 13  
Ellemosen's U.S. Elton http://tinyurl.com/nbj88cf (forældre http://tinyurl.com/lkpyfxe) født 8/11 2012 er en rigtig char-

metrold af en hvalp. Han er nysgerrig, glad, legesyg og kælen. Han er meget lærenem og kontaktsøgende og elsker at 

tilfredsstille sine mennesker. Han er uden udstillingsfejl, pletfri sundhedsattest og er vaccineret! Han kommer fra et 

100% køkken og stue opdræt med katte og flere voksne hunde. Han er vant til heste, kaniner og høns samt mange gæ-

ster ;) Han går ok i snor og ligger fint i bur under bilkørsel. Elsker også en god tur i hundeskoven! Elton og vi ønsker at 

han kommer til en almindelig aktiv familie der vil optage ham som fuldgyldigt medlem. I dette tilfælde er der ikke tale om 

en regulær omplacering men om en hvalp der endnu ikke har fundet sit endelige hjem, kontakt Eltons opdrætter Margit 

Sand på email ellemosens@mail.dk eller på tlf 30382265 

http://www.ikunga.dk/
mailto:ikunga@mail.dk
http://www.bittenus.dk/
mailto:kennel@bittenus.dk
http://www.zindika.dk/
mailto:caroline.l1@hotmail.com
http://tinyurl.com/nbj88cf
mailto:ellemosens@mail.dk


 

Side 6 

Ridgeback klubbens Schweiss prøve i  

Rold skov den 12/5 2013 

Tekst og foto: Helle Lauridsen 

Litervis af kaffe brygget, ilden buldrer i brændeovnen og rundstyk-

kerne bliver fine og gyldne på risten. Udenfor jagthytten synger 

fuglene, som var de på akkord, men her kl. 7 søndag morgen er 

der ellers ikke et levende væsen at se og jeg venter spændt på 

ankomsten af dommer og stifindere, der jo har været oppe endnu 

tidligere end jeg for at lægge de 6 3 timers spor – og som jo også 

har været i skoven dagen i forvejen for at lægge de to 20 timers 

spor. 

Endeligt kommer de første biler og kort efter en god morgenmad 

bliver der blæst til samling af hornblæseren og prøverne kan be-

gynde.  Først de to 20 timers prøver, hvor desværre ingen af hun-

dene gennemfører og herefter slag i slag med de resterende 3 

timers spor og her går det straks bedre, her blev resultaterne som 

føkger:  1. præmie og bedste hund på dagen Lewanika Hlalisa 

først af Lasse Thomsen, 1. præmie Ikunga Cheza By Maddox ført 

af Bent Jensen, 1.præmie Akizuri Ika Abudiwa ført af Stinne El-

gaard, 1.præmie Murumbis Emil Make Me Euphoric ført af Elisa-

beth Svendsen 

Det var en fantastisk dag i skoven og meget spændende at se de 

forskellige hundes måde at takle opgaverne på og skønt at opleve 

når hornet blev blæst efter et korrekt fundet ”dyr”.  

 

 

Redaktøren takker af… 
Kære medlemmer 

Ridgebacken Blad 2 2013 er så det sidste blad fra min hånd. 

Det har været både spændende, sjov, lærerigt og udfordrende, men til tider også hårdt og stressende—materiale skulle indhentes og 

bearbejdes uanset om det har været tekst eller billeder, deadlines skulle overholdes  osv. Det har krævet masser af tid, men tid, som 

jeg gerne har brugt på klubben og dens medlemmer. 

Redaktørtjansen er som alt andet arbejde i klubben på frivilligt basis, det job der skal klares uanset vejret og ens fuldtidsarbejde, det 

har trukket veksler på både familie og venner, men jeg ville ikke have været foruden. 

Jeg håber, I alle vil være den nye redaktør behjælpelig med gode indslag og billeder—OG HUSK DET NU—BILLEDERNE SKAL VÆRE I EN 

ORDENTLIG KVALITET. 

Potedask    Ane Marie 

 



 

Side 7 

Unghunde Mentalbeskrivelse  

9.6.2013 i Sunds 

Tekst: Anders Flyvbjerg—Foto: Helle Lauridsen 

Klubben har i foråret afholdt Unghunde Mentalbeskrivelser – UHM 

- både på Sjælland og i Jylland. Jeg deltog med min tæve, Emoy-

eni’s Dot Kadi, i beskrivelsen i Sunds i Vestjylland søndag den 9. 

juni. Kadi skulle have været mentalbeskrevet allerede sidste år, 

men pga. kollision med en løbetid, måtte vi melde afbud. 

En mentalbeskrivelse er et redskab til at få øget indsigt i hundens 

mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig 

ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Og men-

talbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, 

der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr. Men det 

er et lige så vigtigt redskab for os ridgeback-ejere til at få indsigt i, 

hvordan vores hunde reagerer i forskellige stress-situationer. 

UHM er fortrinsvist for hunde under 24 mdr., hvis deres beskrivelse 

skal tælle med ift. ideal-beskrivelsen af en ridgeback. Men de kan 

blive beskrevet fra de 10 mdr. gamle, så da Kadi på dagen var 27 

mdr. tæller hendes beskrivelse ikke med i klubbens statistik. Hvor-

for så mentalbeskrive hunde, og ikke mindst, hvorfor gøre det, når 

jeg hverken er eller skal være opdrætter? 

 

At hunden ikke tæller med i statistikken, er ligegyldigt for mig per-

sonligt. Men mentalbeskrivelsen kan have betydning for hendes 

opdrætter i Sverige, som måske vil avle videre i samme linje, som 

Kadi kommer fra. Men mentalbeskrivelsen har alligevel betydning 

for mit arbejde og omgang med hunden i hverdagen, fordi jeg har 

fået nogle meget klare indikationer på, hvad hun kan klare og ikke 

mindst, hvad hun ikke kan klare mentalt. 

Det er ikke første gang, jeg har haft en hund til mentalbeskrivelse, 

men hver gang er jeg blevet overrasket over hundenes reaktioner. 

Jeg har altid selv syntes, at jeg har haft et rimelig godt billede af 

vores hunde. Det bygger bl.a. på, at jeg har aktiveret hundene, jeg 

har trænet med dem, de har fået mange stimulerende indtryk og 

påvirkninger og jeg har forsøgt at socialisere dem på andre hunde 

og mennesker (med skiftende held). Det har været i en god kombi-

nation, men flere gange er jeg faldet i en fælde! 

Fælden har bl.a. været, at jeg er mangeårig lydighedstræner i DcH. 

Jeg er god til at aflæse andre hunde og deres førere. Men jeg har 

ikke samme kølige overblik, når det gælder mig selv som hundefø-

rer, og når det gælder min egen hunds reaktion, for jeg ser hverken 

mig selv eller min hund i situationen. 

Derfor har UHM været et godt redskab for mig, fordi beskrivelsen 

meget tydeligt viser, hvordan min hund reagerer på forskellige på-

virkninger. Altså har jeg noget konkret at tage med hjem og arbejde 

med, enten for at støtte min hund i, for den, stressede situationer, 

eller for at forstå, hvorfor hunden forsøger at støtte mig i situatio-

ner, hvor den føler eller tror, at jeg er udsat for stress! 

Der er masser af information om hvordan og hvor UHM på DKK’s 

hjemmeside. Og der er sågar også flere fine videoer på YouTube 

om samme emne. Jeg kan kun anbefale dig at bruge lidt tid på 

begge dele, så du selv kan vurdere værdien af en UHM for din 

hund og for dig som hundefører. 

Men tilbage til dagen i Sunds. Som altid mødtes jeg med en masse 

andre entusiastiske ridgeback-folk. Der var parole meget tidligt 

søndag morgen, faktisk allerede kl. 07.30, så da uret ringede i 

Aalborg, var der stadig mørkt udenfor. Og Kadi havde bestemt ikke 

tænkt sig, at hun skulle op så tidligt på dagen, og slet ikke når 

”mor” blev i sengen. 

Ved hjælp af en kold frikadelle lokkende af ”mor” i næsten ingen 

påklædning fra soveværelset, ned af trappen til entreen og ud i 

bilen, kom vi godt af sted. Fedt med ingen biler på hverken motor-

vej, A13 eller A12 gik det med speederen i bund til Sunds. En tur 

jeg har kørt utallige gange, for Duma, vores gamle tæve, kommer 

fra Sunds. Men jeg har aldrig ført kørt turen på 75 minutter, og 

alligevel formå at blive overhalet af en anden bil på den lige stræk-

ning ved Flyvestation Karup! 

Efter en vel ankomst, en vel luftet Kadi og en hurtig hilsen på de 

øvrige deltagere, var det tid til introduktion til dagens beskrivelse. 

Så gik vi ellers i gang med dagens program. 7 tilmeldte ridgebacks 

og en enkelt Broholmer. Det blev en meget interessant dag. 

Af de tilmeldte ridgebacks var de 6 fra samme kuld fra Kennel 

Lewanika, og så var der min egen ”svensker”. Skal jeg være ærlig, 

så husker jeg faktisk mest fra det, jeg så hos de andre hunde. Men 

det var yderst interessant ”læsning” at se, at der både var så man-

ge  
Fortsættes næste side 



RRK sinus-tjekkere 

Ridgeback-hvalpe bør tjekkes for sinus af 

erfarne fingre.  

Hvis du aldrig har prøvet at mærke en sinus 

kan den let smutte, og det kan føre til store 

smerter for hvalpen.  Rhodesian Ridgeback 

Klubben har derfor lavet et team af erfarne 

sinus-tjekkere, som alle selv har haft hvalpe 

med sinus og kender til lidelsen. 

Tjekkerne arbejder gratis, men skal have stan-

dard km betaling på 2,30 pr. km 

SJÆLLAND:   

 Nada Nikolic 

 Tlf.:   3255 6026 / 2539 6026 

 E-mail: kinyemi@kinyemi.com  

 Søren Holmgård  

 Tlf.:  2010 0124 

 E-mail: holmgaard@zumelis.dk  

 Vibeke Poulsen 

 Tlf.: 3966 3134 / 2822 8746 

 E-mail: kennel@bittenus.dk  
FYN: 

 Anna Marie Haslund 

 Tlf.: 3510 6004 / 2180 8334 

 E-mail: haslund@cool.dk  

  

 

JYLLAND: 

 Klaus Lambæk 

 Tlf.: 5663 6345 

 E-mail: mgongo@mgongo.dk 

 Helle Lauridsen 

 Tlf.: 8624 4069 

 E-mail: helle@kibutata.dk  

  Stinne Elgaard 

 Tlf.:       8655 4242 

 E-mail: stinne@akizuri.dk  

  Ane Marie Vilhelmsen 

 Tlf.:       9714 4072 / 4079 4072 

 E-mail:  rhodesian-ridgeback@izinja.dk 

ligheder blandt hunde fra det samme kuld og også forskelligheder, 

og det er netop her, jeg synes at en UHM har stor værdig for både 

opdrætter og ejer. 

Min egen ”svensker” overraskede også mig flere gange. F.eks. gad 

hun kun ”Jagten” den første gang, hvor jeg troede, at hun ville blive 

helt tændt. Ved bevægelsesmomentet ”Skræk”, hvor der trækkes 

en kedeldragt op foran hunden, overraskede hun igen ved, at hen-

des undvigemanøvre var uden at vende sig bort, til gengæld var 

hendes trusselhandlinger vedvarende, for til slut at gå frem og 

stille sig ved siden af mig. Men min største overraskelse var, at hun 

overhovedet ikke havde nogen som helst trueadfærd, da de to 

spøgelser kom mod hende og hendes revir. 

Alt i alt lærte jeg meget om Kadi igennem mentalbeskrivelsen. Jeg 

oplevede reaktioner, jeg ikke troede lå til hende, og jeg blev bevidst 

om, hvor hun skal have støtte i hverdagen. Alt i alt en positiv dag. 

Kadi var træt, da vi atter kørte mod Aalborg. Men siden har jeg 

faktisk haft en hund som, bilder jeg mig ihvertfald ind, er blevet 

mere sikker i situationer, hvor hun tidligere var mere usikker. Det 

kan dog også skyldes, at jeg er blevet mere sikker på, hvorfor hun 

reagere som tilfældet er. Et er dog sikkert, nemlig at jeg har fået 

lidt mere indsigt i min hunds mentalitet. 

Til slut en stor tak til Ridgeback-klubben for en veltilrettelagt Men-

talbeskrivelse i Sunds. En stor tak til Erik for - jeg fristes til at sige 

altid - at sørge for, at både det sociale liv, forplejningen og den 

efterfølgende hygge var i top. Endelig en stor tak til Helle Lauridsen 

for at tage en masse gode billeder på dagen – det er Helle, der er 

mester for alle billeder som følger teksten. 

 

Du kan få mere info om UHM her: http://www.dkk.dk/side.asp?

ID=2284 

Den mentale ønskeprofil for en ridgeback findes her: http://

www.dkk.dk/dkk_raceonskeprofiler.asp?id=RhodesianRidgeback 

Desuden har DKK en meget fin intro-video her: http://

www.youtube.com/watch?v=4eb-WLyHx5I 
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Årets hunde 2012/2013 

 
 

 

 

 

Årets bedst i modsat (BIM): Tusani Cool Bakari 

Ejere: Netti og Poul Jensen 
Årets eksteriør hund (BIR): Rex Ventors Talulah K 

Ejere: Caroline Larsen & Nada Nikolic 

Årets baby/hvalp han: Kinyemi At Inkiru Valley`s Izaan 

Ejer:: Caroline Larsen og Nada Niciolic 

Årets baby/hvalp: Tæve Hazinas 6th Funanya By U 

Ejer: Heidi Nielsen 

 

 

Årets baby/hvalp Tæve: Bikita`s Legacy Anaya 

Ejer:Susanne Bech-Hansen 

Årets baby/hvalp Tæve: Kuzonga’s Holly Cikma 

Ejer: Jo-Ann Nielsen 
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Årets hunde 2012/2013 

   

Årets junior han: Kinyemi At Inkiru Valley`s Izaan 

Ejer: Caroline Larsen og Nada Nicolic 

Årets junior Tæve: Red Hot Line Flaming Star Sevilla 

Ejer: Nada Nicolic 

 

 

 

Årets Mellemklasse Tæve: Bitte-Nus Kifani Zari 

Ejer: Vibeke Poulsen 

Årets Mellemklasse Tæve:  Emoyeni’ s Dot Kadi 

Ejer: Anders Flyvbjerg 

Årets Åbenklasse Han: Hazinas 5th Abuya: 

Ejer: Julie Lorentzen 

Årets Åbenklasse Tæve: Mbwa Mzuri`s Bayzippi 

Ejere: Karin og Mogens Andersen 
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Årets hunde 2012/2013 

  

Årets Champion Han: Tusani Cool Bakari 

Ejere: Netti og Poul Jensen 

 

  

Årets Veteran Tæve: Hazina’s 2nd Izibu 

Ejer: Lena Carlsson 

Årets Veteran Han: M’ gongo Tasu A’ mwisho 

Ejer: Ane Marie V. Vilhelmsen 

Årets Champion Tæve: Rex Ventors Talulah K 

Ejere: Caroline Larsen og Nada Nicolic 

Årets Opdrætsklasse: Kennel Hazinas 

  

Årets Avlsklasse: Tusani Cool Bakari 
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Årets hunde 2012/2013 

   

 

Årets Brugshund: Kuzonga’s Foenix 

Ejer: Karina Green 

Årets LP2 Hund: Linnemann Bikita 

Ejer: Susanne Bech-Hansen 

Årets LP 

1Hund: Kuzonga’s Foenix 

 

Årets LP3 Hund: Kuzonga’s Chunuka Zazu 

Ejer: Catja Hamæl 

 

Årets Schweisshund 400 m/3 t  Akizuri Ika Abudiwa 

Ejere: Stinne Elgaard og Mads Jensen 

 

Årets Rally Begynder: M’gongo Surú Basobi 

Ejere: Rikke og Mads Rasmussen 
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Årets hunde 2012/2013 

  

Årets Rally Viderekomne: Akizuri Ika Asani 

Ejere: Stinne Elgaard og Mads Jensen 
Årets Rally Ekspert: Kuzonga’s Foenix 

Ejer. Karina Green 

  

Årets Rally Champion: Kuzonga’ s Foenix 

Ejer: Karina Green 
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Rhodesian Ridgeback Klubbens 

TOP 10 — hanner og tæver 2012/2013 

 Årets Eksteriør Hund - Hanner  

Nr. Navn Point 

1 Tusani Cool Bakari  216 BIM 

2 Zindika My African Zindiko  162 

3 Hazinas 5th Abuya  157 

4 Hazinas 5th Thabo  143 

5 M'gongo Tasu A'mwisho  120 

6 Kinyemi At Inkiru Valley's Izaan  87 

7 African Braveheart's God Speed Thani  61 

8 Kuzonga's Foenix  51 

9 Ahali Fani's Akali  49 

10 Kuzonga's Hamisi Aslan  42 

Årets Eksteriør Hund - Tæver  

Nr. Navn Point 

1 Rex Ventors Talulah K  227 BIR 

2 Linnemann Bikita  148 

3 Hazina's 2nd Izibu  135 

4 M'gongo Surú Basobi  130 

5 Kinyemi Nianzi Hunting Himalaya  97 

6 Mbwa Mzuri's Bayzippi  96 

7 Kinyemi Luka Fabiola  84 

8 Red Hot LineFlaming Star Sevilla  83 

9 Bitte-Nus Kifani Zari  68 

10 Bikita's Legacy Anaya   59 

"Listen er udarbejdet af Vibeke Poulsen - ved uoverensstemmelse mellem dine pointtal og denne liste, bedes du venligst sende dine 

kommentarer til Vibeke Poulsen via kennel@bittenus.dk"  

 

 

OBS OBS OBS 

 

Fra blad 3 vil det være sådan, at hvis man ønsker fotografen til ens foto krediteret, gør vi meget gerne det, hvis fotografens navn skri-

ves tydeligt PÅ billedet. 

Send endelig masser af billeder til det nye blad - den nye redaktør  

 

Hilsen Mette Rio 

mailto:kennel@bittenus.dk
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Klubben lykønsker 

Ny LP1-hund 

DKCH DEVDHCH DKRLCH LP1 UHP Kuzon-

gas Foenix.  

Ny Tysk Veteran Champion 

Kuzonga’s Bayana J’Adore  

Bestyrelsesmøde den 18/6 på Fjeldsted Skovkro 

Tilstede: Erik, Stinne, Helle, Niels, Rio 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt af Erik, Stinne og Helle 

2. Godkendelse af referat fra GF 

Godkendt med kommentarer til endelig rettelse 

3. Endelig konstituering og besættelse af bestyrelsens udvalg 

Erik formand, Rio næstformand, Stinne kasserer, Helle sekretær, Niels 

Webmaster og ansvarlig for opdatering af brugsresultater på hjemmesiden 

4. Forretningsorden for bestyrelsen gennemgået og vedtaget af bestyrelsen.  

a. Besættelses af udvalg: 

i. Aktivitetsudvalg: formand Niels, Catja, Elisabeth, Karina og 

Jo-Ann  

ii. Avls og sundhedsudvalget: Helle, Stinne og Nada 

iii. Udstillingsudvalget: Stinne, Rikke, Vibeke 

iv. ‘Web- og PR udvalg’, samt ‘Blad udvalg’, nedlægges som 2 

selvstændige udvalg og samles til et udvalg. 

Web, Blad og PR : Niels, Rio, Lena 

v. i forbindelse med gennemgang af forretningsordenen, blev 

bestyrelsen enig om, at de aktiviteter vi ikke selv kan fylde 

op med egne medlemmer, fortrinsvis skal udbydes til klub-

berne i FDA, for på den måde at styrke samarbejdet.  

5. Post 

a. Mail fra medlem vedr hvem er den mest vindende veteran i DK, svar givet 
mundtligt i forbindelse med GF udstilling at medlemmet meget gerne må 
lave en generel oversigt over alle de mest vindende danske hunde 

b. En udstilling 2013 er blevet flyttet fra Jylland til Sjælland efter opfordring, 
så der er mere ligevægt i antal udstillinger på hver side af Storebælt. 

c. UHM Sjælland – sendt takkeskrivelse til beskrivere samt en bog til hver 

d. Brev sendt til en enkelt deltager i UHM Jylland om betaling også selvom 
han ikke var i stand til at deltage 

e. Brev fra medlem vedr medlemsdeltagelse i kommende dommerseminar 
dato 9/11-13. Seminaret er for at dommere skal kunne diskutere frit blandt 
hinanden, og KUN dommere og dommerelever/aspiranter kan være til ste-
de. Denne beslutning er taget efter samråd med dommerforeningen 

f. Skrivelse fra DKK at der er lavet et opslag på DKKs hjemmeside at ”Der 
gøres opmærksom på, at sælgeren kan forbeholde sig ret til at undlade at 
sælge til hvalpekøbere, der retter henvendelse omkring køb af hvalpe”.  

g. Pointsystemet for 2013/14 er på plads og er lagt på hjemmesiden. Forman-
den har takket udvalget for godt arbejde. 

Referat af bestyrelsesmøde  

18/6 2013 

 

Ny International Champion 

DEVDHJCH DKCH DEVDHCH SICH RALLY-B 

Akizuri Ika Abudiwa 

 

 

 



 

 

 

Side 19 

Klubben lykønsker 

Ny Luxembourg Veteran Champion 

DEVDHVETCH, DECLBVETCH Isilwane Inja 

Abela 

Ny Dansk Vildtsporschampion 

Izinja Winche`s B´duna 

h. Et medlem har henvendt sig mht forventet fødselsuge på hvalpelisten. Be-
styrelsen har besluttet, at det ikke længere er forventet fødselstidspunkt, der 
indberettes fra opdrætter - men datoen for første parring. Forventet fødsel 
sættes så til ugen, der ligger 9 uger senere. Vi vil ikke være parringspoliti, 
ej heller krydstjekke med Facebook og hjemmesider, men forventer natur-
ligvis at opdrættere indberetter sandfærdigt. 

i. Erik fremlagde referat fra FDA. FDA vil i løbet af vinteren afholde 2 spor 
kurser for klubberne - nærmere følger 

6. Regnskab 

a. Stinne skal forsøge at finde en bedre bank, da nuværende bank ikke tillader 
foreninger at bruge mobilbank 

7. Ridgeback Dagene 2013 

a. arbejdsgruppen er i gang og det kører som planlagt 

8. Allerede planlagte arrangementer (udstillinger, UHM, dommerseminar og 
world congress) 

1. Udstillinger 2014: 

a. 26/4-2014 (Sjælland - Slagelse) Moa Persson har sagt ja tak til at 
dømme 

b. 6/9-2014 (Musholm Bugt – Korsør) RR Dag - Liz Megginson er 
inviteret, men jeg har ikke hørt fra hende. Ændres til: Liz Meggin-
son er inviteret, vi afventer svar. 

c. 4/10-2014 (Billund) Monika Tusanova har sagt Ja tak til at døm-
me 

d. 5/10-2014 (Billund ) havde vi talt om Gert Christensen eller Bir-
the Møller Hansen. Gert skal jo dømme på Bornholm i år, så han 
er udelukket? Andre forslag?  

e. 29-11-2014 (Sjælland - Slagelse) Beatrix Marcello Carbo Har 
sagt Ja tak til at komme 

2. UHM 

a. næste UHM planlagt til 28 september og herefter til begyndelsen 
af april på Sjælland  

3. Dommerseminar for dommere og dommeraspiranter bliver den 9/11 2013 
og seminaret for klubbens medlemmer dagen efter, den 10/11 2013, hvor 
hovedlinierne fra dommernes dag vil blive gennemgået. 

4. World Congress 2016, andet møde blev afholdt den 7/6 i Halland. Stedet er 
nogenlunde på plads men et logo er desværre endnu ikke færdigt. Rio fore-
slår at samarbejde med Danmarks Design Skole for at få et lavet. Bestyrel-
sen foreslår arbejdsgruppen, at RRWC økonomi fastsættes efter antal med-
lemmer 

9. Blad 2 - status 

a. ved at være på plads, AMV færdiggør 

10. Næste møde 17/9  
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Hunde i bilen 

Tekst: Erik Kristensen 

Rigtig mange hunde elsker at komme med, når familien skal ud at 

køre – heldigvis for det, en hund der er bange for at komme med 

ud at køre, er en prøvelse for alle – både mennesker og hund. 

Vi kender alle de gængse advarsler – ingen hunde i en parkeret 

bil, hvis der er varmt eller blot udsigt til solskin, hunden skal ikke 

sidde med hovedet ud af vinduet – det giver øget risiko for skader 

og evt. sygdomme, pas på når du lukker hunden ud af bilen så 

den ikke springer ud i trafikken MEN 

I det seneste nummer af FDM’s blad motor, blev der bragt en arti-

kel om hunde i biler. Den schweiziske bilklub TCS har lavet en  

række  kollisions tests, hvor man har haft en ”dummy” hund på 

25 kg.  med i en bil, hvor man testede forskellige bures holdbar-

hed ved kollision.  Det er uhyggeligt hvilke kræfter der bliver frigi-

vet, når uheldet er ude – hvis du har en løs hund  på 30 kg. I bilen 

og bliver udsat for en kollision med en hastighed på 50 km/t – vil 

hunden flyve gennem bilen med vægt svarende til 740 kg – er 

hastigheden derimod 90 km/t rammer hunden med en kraft der 

svarer til 2.300 kg. 

De fleste af burene der er blevet testet, havde svært ved at klare 

strabadserne – selv ved de kraftige bure oplevede man at sidebe-

klædningen revnede.  

I forbindelse med undvigemanøvre er det vigtigt at burene er 

spændt fast efter forskrifterne, ellers flyver de rundt i bilen. Men 

selv ved de bure der var monteret efter forskrifterne, oplevede 

man at ”hunden” slog revner i burets sider. 

Testen gav følgende anbefalinger 

* Hunde der vejer mere end 16 kg udelukkende bør transporteres 

i bilens bagagerum 

* Metalbure er de sikreste 

* Bagsædepassagerne er bedst sikret hvis buret er placeret helt 

op ad ryglænet 

* Bagsædet bliver mere stabilt, hvis du spænder sikkerhedsseler-

ne selvom der ikke sidder nogen på bagsædet 

* Ingen af de testede bure var i sig selv stærke nok til at holde 

hunden i buret – derfor skal buret i ”læ” af bagsædet 

* For at klare undvigemanøvre skal buret være spændt godt 

fast efter foreskrifterne. 

Som FDM skriver - Hvis disse ting er på plads, så vil hunden ikke 

kunne skade bilens passagerer – men hundens skæbne er des-

værre uvis. Så også når det gælder bilkørsel, er det op til ejeren 

selv at passe godt på, at hunden ikke kommer ud for en ulykke. 

Desværre er der ingen lovgivning på området i den danske færd-

selslov – hunde betragtes som gods – så kun hvis hunden genere 

dig eller hindre dit udsyn under kørslen kan du blive straffet. Reg-

lerne er anderledes i andre lande – så undersøg tingene inden du 

tager på bilferie med din hund. 

Du kan se hvad der sker med en hund der ikke er i bur i forbindel-

se med kollision på FDM’s hjemmeside. Husk at tage dine for-

holdsregler når du pakker bilen – så bliver turen langt mere sik-

ker, hvis uheldet er ude. 

Med ønsket om en god og sikker biltur til dig og dine 4 benede. 
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Udstillingskalender 2013 
17.08.13  
18.08.13 

Rønne  CACIB 
CACIB  

Agnes Ganami Kertes, IT  
Gert Christensen, DK 

DKK  15.07.13/ 
22.07.13 

24.08.13  Varde  CAC  Vincent O'Brien  DKK-11  20.07.13 

31.08.12  Skørping  CAC  Elisabeth Hammer-
schmid, A (RR Dag) 

RRK  11.08.13 

21.09.13 
22.09.13  

Ballerup 
  

CACIB 
CAC  

Lydia Erhart, NL 
Jette Vind Ramvad 

DKK 
RRK  

19.08.13/ 
26.08.13 

19.10.13 Billund  CAC  Jan Coppens, NL  RRK  29.09.13 

02.11.13 
03.11.13  

Herning  CACIB  
Tino Pehar, HR 
Peter Beyersdorf, 
DE (DKV)  

DKK  30.09.13/ 
07.10.13 

30.11.13  Slagelse  CAC  Snezka Bracun, SL RRK  11.11.13 

 

Sommeren kommer….snart… 
HUSK det nu—det bliver sagt gang på gang, men alligevel glemmer folk det eller tror, at det nok går, 

MEN… temperaturen stiger lynhurtigt i bilen, hvis den er parkeret i solen og temperaturen—i os 2-

benedes verden ikke er så høj f.eks. 20 grader., så bliver 20 grader hurtig til 40-60 grader eller 

mere inde i bilen. 

Har man parkeret i skyggen er det stadig et must, at man hele tiden kontrollere temperaturen og 

tilser hunden(e) ofte—1. solen/skyggen flytter sig hele tiden 2. hunden kan meget hurtig få det for 

varmt og evt. tabe bevidstheden eller død af hedeslag. 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=amuUVF8UOwibIM&tbnid=QASp3ZUxsczMJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.a77.com.br%2Fcliparts%2Fclipart_natureza_pagina_1.php&ei=KyjTUZm_OsOiO9PvgOAB&bvm=bv.48705608,d.ZWU


 

 

 

 

 

 

  

 

Kennel Hazinas 

Lena Carlsson 

Høbjergkrogen 2, 3460 Birkerød 

 

T:  4581 1040/4097 5571 

W: www.hazinas.dk 

E:  lena@hazinas.dk 
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Kennel Bitte-Nus 

Vibeke Poulsen 

Ravnekærsvej 7 

2870 Dyssegård 

  

T: 39663134/28228746 

W: www.bittenus.dk 

E: kennel@bittenus.dk 

 

Tank penge til din klub 
Rhodesian Ridgeback Klubben 

 

Få et OK benzinkort til billig benzin og diesel. 

OK støtter klubben med 6 øre pr. liter benzin ell. diesel, hver 

gang du tanker med et OK-Benzinkort, som er tilknyttet en 

sponsoraftalen. Desuden giver OK klubben et bonusbeløb, når 

du har tanket 500 liter på kortet første gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sådan tanker du penge til klubben: 

Hvis du vil hjælpe med at støtte, skal du bruge vores OK-

sponsornummer: 

559695 

Få en brochure hos Rhodesian Ridgeback Klubben ell. kontakt 

klubbens kasserer 

 
 

Store ring 

DKK International Udstilling 

Fredericia 10.02.2013 

BIS2-Avlsklasse 

MultiCH Tusani Cool Bakari 



 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennel Kinyemi 

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 

Øllemosevej 11, Øllemosen, 4690 Haslev 

 

T:  3255 6026/4056 4067 

W: www.kinyemi.com 

E:  kinyemi@kinyemi.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

T:  9714 4072/4079 4072 

W: www.izinja.dk 

E:  rr@izinja.dk 

Kennel Izinja 

Ane Marie V. Vilhelmsen 

Strandvejen 63 

7451  Sunds 

Kennel Akizuri 

Stinne Elgaard 

Røde Mølle Banke 2 

8700 Horsens 

T:  8655 4242/2844 4110 

W: www.akizuri.dk 

E: akizuri@gmail.com 

Kennel Linnemann 

Lykke Linnemann Linnet 

Saksen 2 

8464 Galten 

T:  7550 4549/5122 4549 

W: www.kennel-linnemann.dk 

E:  kennellinnemann@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 Kennel Zindika 

 Caroline Larsen 

 Gunderødvej 3, 2980 Kokkedal 

 

 

 

 

 
 

T:  4828 0148/2274 0148 

W: www.zindika.dk 

E: carolineL1@hotmail.com 
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Kennel Mbwa Mzuri 

& Jens Bækgaard 

Langkærvej 20, 7330 Brande 

     T: 97182930/20876250 

W: www.mbwamzuri.dk 

      E: sjbaekgaard@privat.dk 



 

Afsender: 

 

Rhodesian Ridgeback Klubben 

v/Stinne Elgaard 

Røde Mølle Banke 2 

8700 Horsens 

 

Returneres ved varig adresseændring 

 


