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Kære medlemmer,

Så begynder det for alvor at ruske i træerne, der er alt 
for få lyse timer i døgnet – vi kan ikke bare stikke i et 
par shorts og sandaler, når vi skal være ude i længere 
tid – men heldigvis kan vi se tilbage på en lang og god 
sommer, med masser af rigtig godt Ridgeback-vejr. De 
fleste af os, har formentlig flere hundrede megabyte 
med skønne sommerbilleder af vores hunde. Vi har vel 
alle taget billederne, fordi lige netop vores hunde er no-
get særligt eller vi var klar på knappen i den helt rigtige 
situation – men hvorfor beholde alle disse fantastiske 
oplevelser for sig selv – send nu rigeligt med fotos til 
vores nye bladansvarlig Mette Rio, så hun har noget 
at vælge imellem, når bladet skal sættes op – for vi må 
vel alle være ærlige – uden billeder ville interessen for 
bladet ikke være imponerende – men selvfølgelig – 
væsentlig billigere at producere!!!!

Vi kan nu også se tilbage på endnu en veloverstået 
Ridgeback dag – denne gang afholdt i Himmerland i 
området omkring Rold skov. Specielt økonomien be-
virkede, at vi måtte flytte fra Lindenborg Gods til Arden 
hallen, hvilket viste sig at være en rigtig god løsning, 
især for de ildsjæle, der havde påtaget sig at stå for 
arrangementet. Det at man havde hallen til rådighed, 
afstedkom at alt kunne være klappet og klart lørdag,  
da udstillingen startede – ingen af vores mange spon-
sorgaver blev gennemblødt, ringpersonale og dommer 
havde gode arbejdsforhold og der var ikke en mængde 
vådt udstyr, der skulle pakkes sammen senere på 
dagen – for de første timer af udstillingen viste vejr-
guderne sig ikke fra den pæne side. Det eneste der 
bragte lidt malurt i bægeret for arrangørerne, var den 
debat der kom på FACEBOOK, efter beslutningen om 
at holde udstillingen i hallen var truffet fredag aften – 
FACEBOOK er formentlig et fantastisk medie – men 
det kræver godt nok disciplin og selvbeherskelse at 
ytre sig her – når først man har trykket opdater fanger 
bordet – og man bliver umiddelbart ikke modsagt og 
man får ikke de argumenter der bevirket en truffen 
beslutning – beslutningen om at benytte hallen, var jo 
ikke taget for at genere nogle af udstillerne, men for at 
alle fik lige vilkår og arrangørerne havde en chance for 
at tingene var klar til udstillingens start. Det skal dog 

siges til fleres ros, at da de dels så vejret, dels kom til 
at læse deres egne ord, kom de med en uforbeholden 
undskyldning – og stort set alle hunde som var tilmeldt 
mødte op.

Sådan nogle oplevelser er ikke befordrerne for dem der 
gør et stykke ulønnet frivilligt arbejde – og det er trods 
alt det hele vores klub hviler på – det ulønnede frivil-
lige arbejde – ingen frivillige ingen klub – så enkelt og 
firkantet kan det vel siges, så lad os værne om dem, 
der tager slæbet uanset om det er store opgaver eller 
ganske små – de gør det jo ikke for at genere nogen 
– men vi er alle forskellige og har forskellige behov, så 
man kan godt føle sig ramt af en beslutning den ene 
gang – men så går en anden beslutning formentlig i 
ens farvør en anden gang.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en speciel 
tak til de folk, der fik trukket Ridgeback Dagene i tøjet 
– det har kostet mange timer, for at vi alle kunne få 
nogle gode dage i Himmerland – der skal også lyde en 
tak til Lindenborg Gods, der lagde skove til søndagens 
schweissprøver. Der skal også lyde en stor tak til de 
officials, der var med til at sikre nogle gode dage, deres 
indsats hviler også i meget stor grad på frivillighed – 
der er i hvert tilfælde ingen der bliver rige af at være 
official i hundeverdenen.

Pas nu på jer selv og jeres 4-benede der ude i den 
mørke tid, der lure lige om hjørnet. Husk at få refleks 
eller endnu bedre lys på både dig og hunden,  så I kan 
ses af alle de andre trafikanter – det gælder også, når I 
bevæger jer på stisystemerne i villakvarterene – det er 
mange gange  bedre at blive set end at blive overset.
Med ønsket om et godt efterår.

Erik Kristensen, 
Formand.

NB NB – er din hund ikke tryg ved fyrværkeri, er det 
absolut ikke for tidligt at begynde træningen hen  
mod nytårsaften.
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Træningsplan
for indkald
Af Mette Rio

Det er målet at indkaldet kommer til at virke som et ufravigeligt 
handlingsmønster; når indkaldssignalet høres, findes der 
kun en mulig handling for hunden: - at komme.
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Før du starter med at indlære indkaldet, skal 
du betinge indkaldssignalet, dvs. lade signalet 
med positive belønninger, så indkaldssignalet 
i sig selv ”smager” af ros og godbidder. Ind-
kaldssignalet skal betyde : ‘nu starter festen, 
skynd dig at komme’. Hvis du allerede har et in-
dkaldssignal, der ikke fungerer optimalt, så vælg 
et helt andet. 

Indkaldssignalet skal være en helt unik lyd, 
forstået på den måde, at det ikke må være en 
lyd, der kan betyde andet end: ” kom hen til 
mig straks”. Vær derfor opmærksom på at hvis 
indkaldssignalet er kom, Fiddo, her  eller lig-
nende, at det aldrig bare betyder: ‘kig på mig’ 
eller ‘ud af det rum’ eller ‘følg med mig på gå-
turen’.. Jeg anbefaler et fløjtesignal bestående 
af flere korte fløjt.

Betingning af indkaldssignalet:
Trin 1: Du og hunden er tætte på hinanden 
og du giver indkaldssignalet og forstærker 
hunden med en godbid. Mellem indkaldssig-
nal og godbid i hundemund må der max gå 1 
sekund. Gentag dette 3-4 gange og hold de-
refter pause.  Gentag hele dette træningspas 
4-6 gange om dagen.

Trin 2: efter ca. 10 træningspas, tjekker du om 
hunden har forstået signalet: I står stadig tæt, 
men nu venter du med at give signalet til, at 
hunden kigger på noget andet end dig. Hvis 
hunden STRAKS kigger på dig, når du giver 
signalet, har den forstået, og du kan gå videre 
til trin 3, ellers må i lige tage et par runder mere 
på trin 1. Gentag et par gange så du er sikker 
på at den reagerer hver gang du giver signalet.

Trin 3:  Nu lader du hunden være lidt væk 
fra dig  ca. ½-1 meter, før du kalder, den skal 
straks vende sig rundt og søge din kontakt. 
Masser af ros på vej hen til dig og super god-
bidder henne hos dig. - nu forstår hunden hvad 
lyden af indkaldssignalet betyder – betingnin-
gen er indlært og den egentlige træning af ind-
kald kan begynde.

Indkaldstræning:
Trin 1: begynd indendørs – hjemme, hvor der 
er færrest forstyrrelser. Når hunden er et par 
meter fra dig giver du signalet, og forstærker 
hurtigt med godbidder. Der må ikke gå mere 
end 3 sekunder fra at hunden har udført en op-
gave til, at den for sin belønning. Gentag flere 
gange hver dag, når hunden reagerer straks 
hver gang :

Trin 2: stå i et andet rum og kald på hunden, så 
snart den er på vej, roser du og giver en dejlig 
supergodbid henne hos dig. - når det fungerer 
så videre til

Trin 3: udendørs. Start med trin 1 og 2 igen 
udendørs, et sted den kender og som ikke er 
alt for nyt og spændende. Timing! Kald kun når 
du er SIKKER på succes! Hunden må aldrig 
opleve at den kan vælge indkaldet fra.

Trin 4: når indkaldet fungerer på kendte sted-
er, skal du til at træne på fremmede steder. 
Gå laaaangsomt frem og prøv at finde steder, 
hvor der ikke er for mange spændende for-
styrrelser i starten. Du ved på nuværende 
tidspunkt hvornår indkaldet vil fungere og 
hvornår det ikke er 100% sikkert. Kald kun 
når du føler dig sikker på succes. Tag hellere 
hunden i snor på svære steder, hent hunden 
eller vent på den. 

Foto: Mette Rio
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 De nye udvalg
Aktivitetsudvalget 

Niels Holm Tlf: 53 74 60 43 
Catja Hamæl Tlf: 53 64 30 60
Elisabeth Svendsen Tlf. 96 86 20 30
Jo-Ann Nielsen Tlf: 40 94 29 10
Karina Green Tlf: 21 26 22 90

Kontakt til FDA:
Erik Kristensen Tlf. 97 14 40 72

Kontakt aktivitet@ridgebackklub.dk

Avls- og Sundhedsudvalget 
Helle Lauridsen Tlf. 86 24 40 69
Stinne Elgaard Tlf. 86 55 42 42
Nada Nicolic Tlf. 25 39 60 26
 
Kontakt avl@ridgebackklub.dk

Udstillingsudvalget 
 
Stinne Elgaard Tlf. 86 55 42 42
Rikke Rasmussen Tlf: 21 80 55 82
Vibeke Poulsen Tlf: 28 22 87 46

Kontakt udstillingsudvalg@ridgebackklub.dk 

Der er brug for flere hænder i udstillingsudvalget.  
Hvis du har lyst til at være med, så kontakt én af 
udvalgsmedlemmerne.

  

Blad-, Web- og PR-udvalget 
Mette Rio Tlf. 40 19 67 30
Niels Holm Tlf. 53 74 60 43
Lena Carlsson Tlf: 30 23 14 50

Kontakt blad@ridgebackklub.dk
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Sjælland - 06.10.2013: Unghunde Mentalbeskrivelse (UHM)

 Tlmelding til niels.holm@ncholm.dk

Læs mere om UHM på RRK’s hjemmeside (www.ridgebackklub.dk)  
under Sundhed.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jylland - 23.10. 2013: Åben Rally Prøve i Hadsten  
 (i samarbejde med Hundehuset Hadsten)

 Tilmelding på Hundeweb

OBS: AFLYST  
på grund af manglende 

tilmelding

 Kommende aktiviteter
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 a. Godkendt.

2. Modtaget post
 a.  Dommerliste for DKK’s internationale udstillin-

ger i 2. halvår 2015.

 b. 2 anmodninger fra medlemmer om at deltage i 
Avls og Sundhedsudvalget, tages op under 
udvalget.

 c. Anne Sofie Grothen ny dommer for RR.

 d. Invitation til store hestedag – tages op under 
aktivitetsudvalg.

 e. Hanne Laine autoriseret som dommer for 
racen.

 f. FCI’s nyhedsbrev er kommet, kan læses på 
DKKs hjemmeside.

 g. DKK har udsendt et skema vedr. ungdomsar-
bejde i klubben, hvilket Erik har besvaret.

 h. Besked fra FDA, at der bliver iværksat et intro-
duktionskursus for kommende Schweisshun-
detrænere.

 i. Modtaget brev fra DKK, at Stinne Elgaard har 
bestået dommeraspirant prøven.

 j. Henvendelse fra medlem vedr. indhold i artikel 
i blad 3, men bestyrelsen er enig om, at der 
ikke rettes i ordlyden af indsendte artikler.

 k. Vi har modtaget de nye regler for Schweiss 
prøver 2014, kan ses på DKK’s hjemmeside.

 l. Vi har fået tilbudt plads i en FCI kommission 
vedr. Flyball for klubbens egen regning, hvilket 
er afslået.

 m. Henvendelse fra Hollandsk ridgeback klub om 
samarbejde.

 n. Henvendelse fra Hundehuset i Hadsten, vedr. 
åben rally prøve i november, vedtaget.

3. Økonomisk status
 a. Mangler stadig diverse fakturaer, bl.a. fra 

hallen i Billund og Arden, så vi har ikke helt 
overblik, men vi følger udviklingen. RR-dagen 
ser OK ud og økonomien hænger i det hele 
taget sammen.

4. RR-dagen – opsummering
 a. Superflotte sponsor gaver, og rigtigt gode 

tilbagemeldinger på hele strukturen med 
udstilling og brugs på to dage. Lidt problemer 
mht tilmeldinger til middagen. Nyt udvalg til 
RR-dagen 2014 skal nedsættes hurtigst 
muligt, Dato er endnu ikke fastsat.

5. Blad 3
 a. Der er kommet et nyt blad team, som er ved 

at sætte et flot nyt blad op med rigtigt meget 
indhold, det kan måske være nødvendigt at 
skære lidt for at holde portoen nede. Fra 2014 
vil kennel annoncerne koste 200 kr/år, bladud-
valget arbejder på, at denne forøgede pris vil 
give ekstra synlighed andre steder. 

6. Udvalg generelt
 a. Der skal tilrettes kommissorier for alle udvalg, 

nye medlemmer kommer ind i udvalgene når 
kommissorierne er rettet til. Hvis man har 
sagt, at man vil være med i et udvalg, så må 
man også yde noget.

7. Nyt fra udvalgene
 a. Udstillingsudvalget – det er hårdt med 

udstillinger, der kommer så tæt efter hindan-
den på forskellige lokationer. Der søges 
medlemmer til udvalget på både Sjælland og 
Jyllands siden.

 b. Aktivitetsudvalget – har haft sit første møde 
i Korsør. Schweiss træning og LC kører som 
selvstændige aktiviteter, Udvalget overvejer at 
afholde åbne brugsprøver for at tjene penge til 
klubben. Udvalget vil prøve også at lave 
licens-givende løb i øst og vest. Schweiss-
prøve i april i Rold og Schweiss prøve på 
RR-dagen. Evt også et heldagskursus i 
Schweiss på Sjælland. Åben Rally prøve 
23/11- 2013. Aktivitetsudvalget skal udregne 
et nyt pointsystem til brugshundene.

 c. Blad-, Web- og PR-udvalget – arbejder 
stadig på ny hjemmeside, den gamle crasher 
oftere og oftere. Ellers se under blad 3.

 d. Avls- og Sundhedsudvalget – flere personer 
vil gerne være medlem af dette udvalg, men 
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hvad er egentligt udvalgets funktion? Besty-
relsen opdaterer kommissoriet og byder 
herefter de nye medlemmer velkomne.

8. Status kommende opgaver 
 a. Dommerseminaret bliver udsat af praktiske 

grunde.

 b. UHM Sjælland tilmeldingsfrist 25/9, der er 
indtil videre for få tilmeldte til at det bliver 
afholdt.

 c. Udstillinger Karlslunde og Billund.

 d. Åben Rally-prøve den 23/11 i Hadsten.

9. Næste møde
 a. November – Helle laver en doodle.

10. Evt.
 -

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 eller 
diesel, hver gang du tanker med et OK-Benzinkort, 
som er tilknyttet en sponsoraftale. 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 eller  
kontakt klubbens kasserer,  
Stinne Elgaard:
kasserer@ridgebackklub.dk

INDMADSGUFFERE
Lever, hjerter eller andet indmad
-  hvis man fryser det først, er det nemmere at
   skære ud i små bidder.

De spredes ud i ét lag på en bageplade beklædt 
med bagepapir.
Så tørrer man det i ovnen, indtil det er tørt i 
overfladen, men stadig giver lidt efter. Det tager 
mellem 2 - 3 timer ved omkring 130-150 grader 
- og man kan lade det stå på eftervarmen.
Der skal rodes lidt rundt i det undervejs, så fug-
ten kan komme væk fra bagepapiret.
De holder nogle dage i køleskab - men kan fry-
ses i passende portioner.
Alternativt kan man først koge de hele stykker 
indmad i bouillion i 20 min. inden man skærer 
det ud i småbidder og tørrer det.

ÅRETS GULDHUNDE 2012-2013
RRK’s udstillingsår 2012/2013 endte den 31. maj 2013, og vi fejrede Årets Hunde på RR-dagen.  
Vi på redaktionen synes lige vi også bør sige tillykke til de højst placerede på Top 10 listerne.

STORT TILLYKKE til jer alle sammen. Det er rigtig flot klaret.

  Hanner: Point i alt   Tæver Point i alt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  1.  Tusani Cool Bakari  216     1.  Rex Ventors Talulah K 227 
  2.  Zindika My African Zindiko  162     2.  Linnemann Bikita  148 
  3.  Hazinas 5th Abuya  157     3.  Hazina’s 2nd Izibu  135 
  4.  Hazinas 5th Thabo  143     4.  M’gongo Surú Basobi  130 
  5.  M’gongo Tasu A’mwisho  120     5.  Kinyemi Nianzi Hunting Himalaya  97 
  6.  Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan   87     6.  Mbwa Mzuri’s Bayzippi  96 
  7.  African Braveheart’s Good Speed Thani  61     7.  Kinyemi Luka Fabiola  84 
  8.  Kuzonga’s Foenix  51     8.  Red Hot LineFlaming Star Sevilla  83 
  9.  Ahali Fani’s Akali  49     9.  Bitte-Nus Kifani Zari   68 
10.  Kuzonga’s Hamisi Aslan  42   10.  Bikita’s Legacy Anaya  59 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Bedste Hoved - Foto: Lars Bursche

Bedste Ridge - Foto: Lena Carlsson

Bedste Bevægelser - Foto: Marit Hjartøy

RepoRtage fRa 

RR-DageNe 2013
I år igen hed det RR-Dagene, med Cert-
udstilling om lørdagen og om søndagen 
Schweiss-, LP- og Rally-prøver, samt 
Lure Coursing for dem der blev hæng-
ende efter alle prøverne. 

Lørdag - tekst: Lena Carlsson

Cert Udstilling, Arden Hallerne:
Hallen i Arden var dejlig stor med et fint gulv der ikke var for glat. 
Og farverne i hallen var behagelige - ingen gustenbrungule farver, 
som får vores smukke hunde til at falde helt i baggrunden. Så 
GODT GÅET til udstillingsudvalget!

Dommeren var nøje og gav sig god tid. Hun gik især op i højde, 
tænder og ridge.

Det var en behagelig udstilling med tilpas afslappet atmosfære. 
Men selvfølgelig slapper man ikke helt af, når man skal ind i 
ringen. Udstillingsnerver er ret almindelig kendt!

Vindere af RR-Dagenes Cert-udstilling 2013 blev:

Bedste Baby:  Akizuri Titi Bizi
Bedste Hvalp:  Mbwa Mzuri’s Dogo 
Bedste Veteran:  CH M’gongo Tasu A’mwisho
Bedste Han, cert, BIM: Linnemann Adins E’Kati
Anden Bedste Han: CH Tusani Cool Bakari
Tredje Bedste Han: CH Inanda Mellberg Edelrood
Fjerde Bedste Han: CH M’gongo Tasu A’mwisho
Bedste Tæve, cert og BIR:  CH Aflands Abena Tallulah 
Anden Bedste Tæve: Red Hot Flaming Star Sevilla
Tredje Bedste Tæve: CH Akizuri Ika Abudiwa
Fjerde Bedste Tæve Bikita’s Legacy Anaya 
Bedste Avlsklasse:  CH Tusani Cool Bakari
Bedste Opdrætsklasse: Kennel Hazinas

Bedste Ridge: Hazinas 6th Fanela By U
Bedste Hoved: CH Hazinas 5th Thabo
Bedste Bevægelser: CH Kangelani’s Gentle Tanzi By Clay 

Både BIR, CH Aflands Abena Tallulah, og BIM, Linnemann 
Adins E-Kati, blev Ny Dansk Champion på dagen!
TILLYKKE TIL BEGGE!
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Bedste Baby - Foto: Rikke Rasmussen

BIR & BIM - Foto: Lena Carlsson

Bedste Avlsklasse - Foto: Netti Gorosch

Bedste Hvalp - Foto: Sanne Bækgaard

Bedste Veteran - Foto: Ane Marie Vilhelmsen

Bedste Opdrætsklasse - Foto: Lena Carlsson
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RepoRtage fRa 

RR-DageNe 2013
foRtsat ...

Søndag  - tekst: Karina Green

LP- og Rally-prøver, Arden Idrætsanlæg:

Klargøring
Så efter veloverstået DM lørdag, der dog blev et par 
timer forsinket, var det tid til at rykke fokus mod RR 
prøverne og klargøring af ringe. Heldigvis var sønda-
gens uundværlige ringpersonale på pletten, og vi fik 
lavet ringe og stillet dommertelte op, så vi dog noget for-
sinket kunne nå at tilslutte os de andre til festmiddagen.

Ikke just ridgeback vejr
DMI havde lovet lidt regn det meste af dagen, og det 
var da også tunge grå skyer, der mødte os, da vi 
dukkede op søndag morgen. Der var et par forespørgs-
ler, om vi ikke rykkede indenfor, hvilket vi dog ikke 
valgte at gøre - DKK rykker jo heller ikke deres prøver 
indenfor bare på grund af lidt regn, og det er god 
træning for vores hunde. Der kom nogle spredte byger 
i løbet af dagen, og hvor dommer Helle Gadeberg i 
rallyringen valgte at holde pause, når de værste byger 
var over os, var LP dommer Erhard Jørgensen mere 
kold og kørte bare igennem.

Udstillingsdommer imponeret
På trods af vejret var der rigtig god stemning rundt om-
kring ringene, og folk kom hinanden ved i de få opstillede 
telte. Dommeren fra lørdagens udstilling så de første star- 
ter på dagen, og hun var meget imponeret, over den måde 
vi danskere arbejder med vores hunde - så ros til jer :-)

God tid i rallyringen
I rallyringen tog Helle sig god tid til at sørge for at alle 
fik et godt gennemløb, og hun kom med konstruktiv 
kritik efterfølgende. Derudover fik alle begynderne lov 
til at gå banen igen, og det var sjov at se, hvad nerver 
gjorde ved de fleste, da der var tydelig forskel på de to 
gennemløb. I øvet klassen var der en trippelfører, så 
de begyndere der havde mod på det, fik lov at gå en 
øvet bane indimellem. Desuden var der et par hunde, 
der også skulle ud og gå schweiss, og den ene af dem 
endda også LP, men det fik vi heldigvis også passet ind 
- ikke mindst pga at Helle var så fleksibel.

Flot arbejde i LP ringen
I LP ringen startede de med LP2 for at få det til at 
passe med rally og schweiss, og alle tre hunde og fører 
lavede nogle rigtig fine programmer - en 1.præmie og 
to 2. præmier. Også i LP1 blev der vist rigtig godt 
arbejde, også fra dem der var så uheldige at rende ind 
i regnbygerne. Erhard var ligesom sidste år god til at 
kommentere på de enkeltes øvelser og programmer.

Præmieoverrækkelse
Kl 14 rykkede vi indenfor til præmieoverrækkelse. Det 
var egentlig meningen, vi skulle ha’ gjort det samlet 
med schweissholdet, men eftersom de ikke var kom-
met tilbage fra skoven, og der var nogle, der skulle nå 
en færge, valgte vi at starte. Erhard startede med at 
overrække bøger og placere LP hundene, hvorefter 
Helle overtog med rallyhundene. De placerede blev 
stillet op til fotografering, og alle var søde til at lykønske 
hinanden - der var generelt bare rigtig god stemning.

God belønning til sidst
Efter præmieoverrækkelsen var der lurecoursing i 
regnvejret, for de der ikke skulle skynde sig hjem, og 
det var skægt at se så upåvirket langt de fleste hunde 
var af regnvejret, så snart de fandt ud af, hvad der 
skulle ske.  Især svenskerne satte stor pris på denne 
afslutning, da de ikke er så heldige at have regelmæs-
sig lurecoursing. For mit eget vedkommende vil jeg 
også sige, at det var den bedste belønning Foenix 
kunne få efter en weekend i lydighedens tegn :-)

Præmieret blev:

LP1:
Ikunga Cheza By Maddox - 169 point - 1.præmie 
- 1.vinder + LP1 Klubmester 2013
Akizuri Ika Aziza - 167 point - 1.præmie - 2.vinder 
Ridgebow’s Izulu Of Sauvage - 148 point - 2.præmie 
- 3.vinder
Bikita’s Legacy Anaya - 144 point - 2.præmie
Ulon-Hills Leo The First A-Savon - opgivet

LP2:
Skepparkrokens Beyessie Of Ascot - 182,5 point 
- 1.præmie - 1. vinder + LP1 Klubmester 2013
Linnemann Bikita - 166 point - 2. præmie - 2.vinder (delt)
Shavano’s Kind of Pathfinder - 166 point - 2.præmie 
- 2.vinder (delt)

Rally Begynder:
Skepparkrokens Beyessie Of Ascot - 89 point (Tid: 
2.26) - 1.vinder + Rally Begynder Klubmester 2013
Thukela Amma Of Uncas - 89 point (tid: 3,26) - 
2.vinder
Lewanika Humusha - IB
Hazinas 6th Fidela By U - IB
Hazinas 6th Fulani Ajabu By U - IB

Rally Øvet:
Akizuri Ika Azani - 77 point - 1.vinder + Rally Øvet 
Klubmester
Akizuri Ika Abudiwa - 76 point - 2.vinder
M’Gongo Surú Basobi - 75 Point - 3.vinder
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Foto: Karina Green

Foto: Karina Green

Foto: Karina Green

Foto: Karina Green

Foto: Karina Green

Foto: Lena Carlsson

Foto: Karina Green

Rally Ekspert:
Akizuri Ika Aziza - 72 point - 1.vinder + Rally Ekspert 
Klubmester 2013
Kuzonga’s Chunuka Zazu - IB

Rally Champion:
Kuzonga’s Foenix - 89 point - 1.vinder + Rally Cham-
pion Klubmester 2013

Stemningsfotos fra LP, Rally og 
præmieoverrækkelsen:
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RepoRtage fRa 

RR-DageNe 2013
foRtsat ...

Søndag - tekst: Elisabeth Svendsen

Schweiss-prøver i Rold Skov:
8 skønne veltrænede Rhodesian Ridgebacks mødte  
op i skoven søndag morgen for at gå på 400m/3timer 
vildtspor.

6 af dem gennemførte til præmiering på trods af 
hjortebrøl og kronvildt som løb henover sporene.

Præmieret blev med 1. præmie:
• Kuzonga’s Hamisi Aslan
• Safero A’inja

med 2. præmie:
• Ikunga Ally By Lex
• Hazinas 6th Fadhili By U

med 3. præmie:
• Lewanika Hlabahlosi Heros
• Lewanika Humusha 

Schweiss-hundeførerne til præmieoverrækkelsen i Arden Hallen - Foto: Elisabeth Svendsen

Mens RR-dagenes udstilling kørte i Arden-
hallerne lørdag 31.08.2013, var Rhodesian 
Ridgeback repræsenteret ved Danmarksme-
sterskaberne i LP1 med Karina Green og 
hendes dygtige RR-han Kuzonga’s Foenix. 

De fik en 1. præmie og endte på en flot 10. 

plads! Her ses det dygtige ekvipage til DM i 

Nørager. Foto indsendt af Karina Green.

STORT TILLYKKE!

DANMARKSMESTER-
SKABERNE I LYDIGHED
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Denne lørdag er vi et stenkast fra Ikea i Taastrup, 
hvor vores ankermand Niels har fået lov til, at vi 
benytter op til flere skønne områder ved Hakke-
mosen. Vejret er skønt, måske også lidt for skønt, 
for solen bager fra en skyfri himmel og der skal 
tænkes alternativt for at hundene ikke får hede-
slag i bilerne mellem deres løb. 

Banen gøres klar, og kun fantasien og fornuften 
sætter grænser for længde og antallet af knæk, 
kaffenbordet gøres klar, begge dele lige vigtigt, 
og så er scenen sat til et par gode timer i selskab 
med hyggelige mennesker og vores skønne hun-
de. Vi aftaler en løbs rækkefølge, hvem skal løbe 
alene, hvem skal løbe parløb og så går vi i gang. 
2-3 løb til hver hund alt efter kondition. 

Nogen hunde synes to løb er rigeligt, mens andre 
snildt klarer tre løb. Inden hunden skal løbe er 
det vigtig at varme op. Da det kun er den eller de 
hunde der løber der må være ved banen, varmes 
der op lidt væk på et tilstødende areal. Her får de 
tobenede så både lidt motion og en udfordring i 
at holde en RR der kun har en ting i hovedet. At 
komme ind på den bane og løbe. 

Vi går alle sammen meget op i at forebygge ska-
der, og det er vigtigt at hunden gøres varm og 
smidig inden den skal løbe. Efter hvert løb skal 
hunden ”skridtes af” og det klares samtidig med at 
luren trækkes ud til den næste. Det er sjovest når 
vi er mange. Så kan der laves flere kombinationer 
i parløb og vi har mere tid til at drikke kaffe, spise 
kage og snakke. 

Hundene løber solo- eller parløb. Ved parløb skal 
de have løbsmaske på. Selvom man bliver grebet 
af det og der går lidt væddeløb i den, så handler 
det faktisk ikke om hvilken hund der kommer først. 
Både når de løber solo- og parløb handler det om 
at hundene, enten alene eller via et samarbejde, 
skal fange haren.  

Banen er opbygget så forløbet minder om en ha-
rejagt. I naturen vil haren prøve at slippe af med 
sine forfølgere ved en zigzag flugt. Er hundene 

hurtigere end haren vil de forsøge at komme op 
på siden af den for at angribe den. 
I det øjeblik hunden sætter farten ned og sænker 
hovedet for at angribe, forsøger haren at und-
slippe ved at ændre retning op til 90 grader. Når 
kursen ændres har hunden kun et at gøre, nemlig 
starte et nyt jagt- og angrebsforsøg. Det er fa-
scinerende at se hunden ”lægge sig” på siden af 
luren og holde øje med den. 

Hvorfor er det så lige at jeg hellere end gerne 
bruger en hel eftermiddag på dette lure-coursing? 
Hvorfor er det lige at jeg synes det er så sjovt, 
når min ellers så lydige og rolige hund, så snart 
bilen kører ind på arealet, begynder at gø og hyle, 
bliver helt ustyrligt og døv samtidig med at den 
trækker mig af sted og ligner noget der er helt ude 
af kontrol, mens de andre griner og kommer med 
jokes som ”vi kender et godt sted hvor man kan 
træne lydighed”. Det er såmænd fordi det bare er 
fantastisk at se min dejlige hund lave noget hun 
er virkelig god til og som hun synes er rigtig sjovt. 
Hundene får ræset noget energi af, brugt deres 
muskler, og såmænd også deres hjerne. 

Nogle hunde har lidt svært ved at tænde på et 
bundt plastikstrimler, men som regel lykkes det at 
få hunden med på idéen. Hvis det kniber for en 
ny hund, at finde ud af hvad pokker det lige går 
ud på, så har vi nogle rutinerede hunde i gruppen, 
som kan fungere som ”trækker”. Det hjælper ofte 
den nye på vej. De første gange er stilen ikke op-
timal, men bare vent. Efter et par gange så fanger 
hunden det, og pludselig er ens RR blevet til en 
smuk og elegant hurtigløber i flot flyvende stil. Det 
er så her man virkelig bliver grebet af det. 

Den opmærksomme læser har nok regnet ud, at 
den ustyrlige hylende og selektivt hørende hund 
er min egen. Humusha er en bandit og en hurtig-
løber og hun mener bestemt at hun er dronningen 
af lure-coursing banen inkl. vandskålen til fælles 
afbenyttelse. Christophers Tabili er den så den 
rigtige dronning af banen. Tabili er forrygende når 
hun løber. Når man ser de to tæver er det ikke til at 
se, at de til hverdag faktisk er rimelig velopdragne 

Lure Coursing
Af Susanne Grandahl - Fotos: Janni Holzendorff 

Hver anden lørdag, fra det sene forår og frem til efterårsvejret bliver for 
surt, mødes en folk RR entusiaster med hang til fart, på en græsmark.



15

RR’s som både er ret lydige samt kan fordybe sig 
i et schweiss spor. Tabili er hver gang top under-
holdende når Christopher bogstavelig talt må bære 
hende væk fra banen fordi hun smider sig om på 
ryggen og nægter at gå ud når hun har løbet. 
Tæver som Tabili, Humusha og så den lidt yngre 
Indi, er bygget til at løbe stærkt. De er lynhurtige 
og Tabili og Humusha kan vende på en femøre. 

De lidt større drenge i gruppen, Garai, Ajabu og 
Changu er anderledes powerfulde i deres udtryk når 
de løber. Når de sendes af sted er det godt 40 kilo 
muskler der tordner af sted. Det er så fascinerende. 

Sluttelig har jeg blot en ting at sige. Prøv det. Der 
er lure-coursing både på Sjælland og i Jylland, og 
vi vil rigtig gerne have flere med. Så kom endelig 
nærmere!

 ØST:    Mail:             lc-oest@ridgebackklub.dk
              Facebook:   ‘Lure Coursing – Sjælland’

 VEST:  Mail:             lc-vest@ridgebackklub.dk
              Facebook:   ‘Lure Coursing – Jylland’
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Husk altid at læse din mail hver dag  
– det kan være et spørgsmål om liv eller død! 

Ja, det var faktisk de tanker, jeg havde, efter jeg tidli-
gere i år modtog en mail fra en norsk kennel, der på 
nettet havde set, at vi havde fået en D.S. hvalp i vores 
kennel, som vi havde fået opereret. Nu havde de også 
opdaget en lille hvalp med D.S. og overvejede, om den 
skulle aflives eller hvad.  Desværre læste jeg ikke den-
ne mail samme dag, som den var sendt, så jeg ringede 
først tilbage 2 dage senere og fik da at vide, at de nu 
havde fået hvalpen aflivet. Jeg var både grædefærdig 
og skyldbetynget, fordi jeg tænkte, at jeg kunne have 
reddet den lille hvalp, som nu var blevet offer for eut-
hanasi eller ”medlidenhedsdrab”, således som jeg til 
min undren tidligere havde læst på norske og svenske 
hjemmesider for RR-kenneler og som også beskrives 
på i hvert fald én dansk kennel-hjemmeside, hvor der 
refereres fra en amerikansk artikel, hvor der beskrives 
et forventeligt meget traumatisk forløb, hvis man væl-
ger at få sin sinushvalp opereret, herunder at hvalpen 
må adskilles fra sine søskende, da det ellers vil gå helt 
galt efter operationen. 

Efter vores oplevelse med en lille D.S. hvalp svarer det 
til, at man får sin hvalp aflivet ”af medlidenhed”, fordi 
den har skåret poten og det er synd for den, at den 
skal lide mere…

Nå, men tilbage til vores helt personlige beretning om 
et enkelt tilfælde af D.S.:
Det var en kold nat i februar 2012 at Bikita fik sit første 
kuld hvalpe. Et kuld, der i den grad var ønsket, og med 
en far, Akono, til kuldet, som vi havde ledt meget læn-
ge efter. Vi vidste selvfølgelig, at der var en risiko for 
at en eller flere af hvalpene ville have D.S., sådan som 
der altid er, når man parrer Ridgebacks, idet der ikke 
er tale om en simpel arvegang. Vi havde også snakket 
med Akono’s ejere om dette, og da han kommer fra 
Tyskland, hvor holdningen  er helt anderledes til D.S., 
var det på forhånd aftalt, at evt. sinus-hvalpe ville blive 

opereret enten i Danmark, eller i Tyskland, hvor der 
findes dyrlæger med stor erfaring i netop denne ope-
ration, idet man slet ikke må aflive sinus-hvalpe i Tysk-
land alene med den begrundelse, at de har D.S.!

Fødslen var en stor oplevelse. Man bliver så stolt af sin 
hund, når en ung tæve, der aldrig har prøvet det før, helt 
uden fødselsforberedelse som vi mennesker bruger, 
bare har styr på det at føde. Alle 7 hvalpe var utroligt 
livskraftige; de havde fundet frem til en pat og suttede 
straks uden hjælp, allerede før de var helt ude af foster-
hinderne. 

De første døgn ville vi bare nyde Bikita og hendes 
dejlige hvalpe. Da de var 3 døgn gamle, kom en af 
RR-klubbens sinustjekkere, og hun fandt en lille nakke-
sinus hos hr. Lyseblå. Det var rigtigt ærgerligt, og også 
bekymrende, men ikke rigtigt sørgeligt, for vi vidste jo, 
at det ikke betød aflivning, men operation. Ja, faktisk 
tror jeg, at hr. Lyseblå, eller Aslan som han senere kom 
til at hedde, blev lidt mere elsket fra den dag…
 

Hr. Lyseblå (Aslan) knap 3 uger gammel.

De næste uger gik med at passe hvalpe og ikke mindst 
nyde dem. Alle 7 trivedes fint, og efter 3 ugers alderen 
kom der rigtigt gang i legen og også i alle besøgene fra 
hvalpekøberne. Vi var så heldige, at vi allerede inden Bi-

Dermoid sinus hos 
Rhodesian Ridgeback 
– en personlig beretning 
 
af Susanne Bech-Hansen, Kennel Bikita’s Legacy - Fotos: Susanne Bech- Hansen (hvis ikke andet er anført)

Dette er ikke en videnskabelig artikel om Dermoid Sinus (D.S.) hos Rhodesian 

Ridgeback, men derimod en personlig beretning om et enkelt tilfælde af D.S., 

sammen med mine helt personlige tanker og overvejelser i den anledning.
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kita havde født, havde fået skrevet hvalpekøbere op, der 
ikke gik op i en korrekt hvalp, men bare gerne ville have 
en god Ridgeback fra en seriøs opdrætter. En hvalp der 
havde fået den rigtige prægning m.m., men hvor avl eller 
udstillinger ikke var en del af planerne for hunden.  Sam-
tidig havde vi hvalpekøbere, der var specielt forelskede i 
Bikita, og syntes det vejede meget tungt, at hun var mor 
til deres kommende hvalp. Faktisk er det de købere, jeg 
som opdrætter allerhelst ønsker mig. Nemlig dem, der 
først og fremmest vil elske hunden, for hvad den er, og 
ikke bekymrer sig om kosmetiske fejl.  Dog er D.S. ikke 
bare en kosmetisk fejl, men en medfødt defekt opstået 
under fosterudviklingen, som ubehandlet kan føre til 
infektioner og smerter for hunden, så vi var selvfølgelig 
spændte på, om Rikke og Kim også turde binde an med 
det. Efter de havde set Aslan, var der dog ikke megen 
betænkningstid, før de sagde ja – endda selv om de 
havde tænkt sig en tæve i første omgang! 

Jeg brugte en del tid på at tale med kennelejere her-
hjemme, der har haft D.S. hvalpe, og mødte stor hjælp-
somhed, men har også bemærket, at man ikke ligefrem 
praler med, at man har haft en D.S. hvalp i sit kuld. 
Det er overvejende en viden for insidere, nok fordi de 
opdrættere, der ikke har haft D.S., understreger dette, 
som en særlig kvalitet.  Men med denne artikel bliver 
det altså klart for alle i Ridgebackverdenen, at Kennel 
Bikita’s Legacy har haft en sinushvalp i deres afkom. 
Noget der dog også hele tiden har kunne læses under 
A-kuld på vores hjemmeside.

Bikita med sine knap 6 uger gamle hvalpe.  
Aslan er nr 2 fra venstre. 
 
På én Ridgeback-hjemmeside omtales D.S. som ”den 
meget frygtede, arvelige hudlidelse, som desværre alt 
for ofte ses i RR-kuld”, og hvor det, at denne kennel 
ikke har haft tilfælde D.S. omtales med stolthed og, 
forstår man, skyldes opdrætterens omtanke.
 
Hertil får jeg lyst til at sige, at det er altså ingen arvelig 
hudlidelse, men en medfødt misdannelse (som man 
rent fosterudviklingsmæssigt har fuld forståelse for) 
med en arvegang, der endnu ikke er klarlagt. Forment-
lig med en polygenetisk arvegang, dvs der er flere 
gener involveret, og formentlig med varierende grad af 
penetrans. Dette vil gøre det meget vanskeligt at indfø-
re genetiske test også i fremtiden, da tilstedeværelsen 
af bestemte gener måske blot vil øge risikoen for DS 

i afkommet med få procent i forhold til de hunde, der 
ikke bærer disse gener, og måske vil man så komme 
til at udelukke gode hunde af avlen af den grund, med 
nogen helt andre negative konsekvenser for avlen.  
Nogle hanhunde er f.eks. far til mere end 100 hvalpe 
med kun en enkelt sinushvalp imellem, hvilket også for-
tæller noget om, at det ikke er en enkelt ting at undgå 
sinushvalpe. Da arvegangen ikke er enkel, er det heller 
ikke udtryk for manglende omtanke, hvis man får en 
sinushvalp, således som man indirekte kan udlede af 
førnævnte hjemmeside.

Men så længe nogen fremfører det som en særlig kva-
litet, at de ikke har haft sinushvalpe, så længe vil det 
være noget mange opdrættere holder skjult. På den 
svenske Ridgebackklubs hjemmeside, kan man direkte 
læse under afsnittet om Dermoid Sinus, at mange har 
hemmeligholdt forekomsten af D.S. i deres kuld, da 
de fleste opdrættere opfatter det som skamfuldt for de 
tæver eller hanhunde, hvis hvalpe rammes af D.S. Uof-
ficielt har jeg da også fra flere sider hørt, at det er/har 
været almindeligt i Sverige simpelthen at få aflivet D.S. 
hvalpe i det skjulte. Det er jo kun opdrætteren, der ved 
hvor mange hvalpe der bliver født i hvalpekassen. D.S. 
hvalpe kan sagtens “forsvinde” uden nogensinde at 
figurere nogen steder, og så får man en fin statistik uden 
at skulle forsvare sig over for andre opdrættere, der er 
“meget stolte af” ikke at have haft D.S. hvalpe.
 
Hvis denne artikel også kunne være medvirkende til en 
holdningsændring i retning af større åbenhed om D.S., 
uden “skyld og skam” hos opdrætteren, vil jeg være 
glad.

Men tilbage til Aslans sinus. Vi overvejede at få  Aslan 
opereret i Tyskland, som også andre opdrættere i Dan-
mark har gjort før, men da det kun var en enkelt hvalp, 
der skulle opereres, og da rejsen derned ville være 
dyr, foruden der er en stor tryghed i at have den ope-
rerende dyrlæge tæt på, valgte vi at få opereret Aslan 
på Karlslunde Dyrehospital, som havde opereret andre 
med succes.

Vi valgte at få Aslan opereret 7 uger gammel. Det er lidt 
sværere at operere en så lille hvalp, men fordelen er, at 
det er os som opdrættere, der stadig ejer hvalpen, og 
som kan tage os af den efter operationen. Vi ville såle-
des gerne vide, at vi kunne overdrage en sund og rask 
hvalp til Rikke og Kim, om end med det besvær, at han 
stadig ville være forholdsvis nyopereret.

På selve operationsdagen kørte jeg afsted med Aslan 
til Karslunde Dyrehospital. Jeg var grædefærdig og 
nervøs, men blev meget beroliget af dyrlægen, som ty-
deligvis så det som en mindre operation. Jeg kyssede 
Aslan farvel, og så blev han båret afsted på armen af 
en sød sygeplejerske. Herefter tog jeg til Bilka, som 
ligger ganske få kilometer derfra, for at købe babytøj, 
jeg kunne tilpasse til Aslan efter operationen. Jeg var 
kun i Bilka i ganske kort tid, så ringede min mobil, og 
jeg fik at vide, at operationen var godt overstået, og 
at Aslan var klar til at komme hjem igen nu. Dyrlægen 
fortalte mig efterfølgende, at operation havde taget 35 
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minutter alt i alt og var forløbet helt uden komplikatio-
ner. Han viste mig den lille sinus, han havde fjernet (og 
som jeg fik med hjem i en lille plasticpose for at vise til 
Rikke og Kim), og jeg tog en lidt træt, men glad Aslan 
med hjem igen. Derhjemme havde jeg sørget for, at 
Aslans søskende havde være ude at lege i haven kort 
tid inden vi kom hjem, så da jeg var hjemme med Aslan 
efter en lille halv times køretid, var både Aslan og hans 
søskende enige om, at en lur på en god times tid ville 
være passende. 
 

Aslans nakke nyopereret 
 
Da de vågnede igen, var Aslan lige så vågen som 
resten og ville straks med ud og lege. Det vil sige, at 2 
timer efter han havde ligget på operationsbordet sprang 
han glad rundt og legede, som om intet var hændt. 
Jeg havde heller ikke fået smertestillende medicin med 
hjem, og der var helt sikkert heller ikke brug for det. 
Aslan opførte sig fuldstændigt som han plejede efter 
operationen, og selv om hans søskende, ligesom han 
selv, ofte lavede ”dræberbid” netop i nakkeregionen, var 
der aldrig tegn på at han var sårbar eller øm lige der. 
Han havde en mindre forbinding på, netop for at kunne 
lege som han plejede, og det fungerede rigtigt fint.  

Hvad var så ulemperne ved at operere set med op-
drætter øjne:

Aslan sover med sine søskende efter operationen

Jo, der var selvfølgelig en del bekymring for Aslan, 
både før og efter operationen, men altså ikke fordi der 
var noget galt med ham og hans trivsel.  D.S. er en 
risiko man må leve med som Ridgeback-opdrætter, og 
jeg ville i hvert fald have haft det dårligt med ikke at 
have givet alle Bikitas og Akonos hvalpe den bedste 
chance i livet og helt samme holding havde vores han-
hunds ejere også.

Der var selvfølgelig også lidt besvær med at skifte små 
forbindninger og beskytte såret mod ivrige søskende, 
men intet som var traumatisk for Aslan, der gennem 
hele forløbet legede vildt og dejligt med sine søskende.

Aslan på operationsdagen - Foto: Rikke Dahl

Økonomien var den største ulempe. Der er ingen 
fortjeneste overhovedet på en sinushvalp, tværtimod, 
da en operation i Danmark koster omkring 10.000 kr, - 
hvalpen sælges til reduceret pris, og der er præcis de 
samme udgifter til dyrlæge, registrering, vaccination, 
ormekur, chipning m.m., som på de andre hvalpe. Til 
gengæld tænker jeg slet ikke, man bør få hvalpe for at 
tjene penge. Forhåbentligt får man hvalpe af kærlighed 
til racen, og fordi man mener, at man med netop denne 
parring kan bidrage med noget værdifuldt, et afkom 
som man selv gerne vil have, -  ikke bare af sentimen-
tale grunde, men fordi man tænker, at det er det bedste 
man kan få. Økonomisk skal man bare være glad, hvis 
man får sine udgifter nogenlunde dækket ind igen. Det 
er en stor glæde, og var en selvfølge for os og Akonos 
ejere, at vi med en operation har givet Aslan et godt liv; 
et liv hvor han er rask og har udsigt til et lige så langt og 
lykkeligt liv  som sine søskende.

Hvad så med avlen? Betyder det noget at lade en 
sinushvalp leve? Nej ikke spor. Der er avlsforbud på 
sinushunde, og dette bliver registreret i stambogen.

Er dette en fordømmelse af de opdrættere, der åbent 
vælger at få deres sinushvalpe aflivet? Nej, på ingen 
måde. Der kan være grunde til at vælge således. F.eks. 
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at tæven har fået et stort kuld hvalpe, som det vil være 
svært for hende at passe uden hjælp, og hvor man af 
hensyn til tæven og de øvrige hvalpe vælger at få afli-
vet en sinushvalp. Der kan også være tale om en prin-
cipiel holdning, - måske en usentimental tanke om, at 
det først og fremmest skal være nemt og ukompliceret, 
og at den lille sinushvalp jo ikke ved, at den skal dø, 
når dyrlægen kommer med sin sprøjte for at aflive den.

Men hvad med Aslan, hvad har han mærket til det 
hele? Meget lidt kan jeg roligt sige. Han havde abso-
lut ingen gener af sin sinus inden operationen. Selve 
operationen gik fuldstændigt glat, og det postoperative 
forløb var ligeledes ukompliceret. Der kom en lille bule 
med lidt lymfevæske svarende til opperationsstedet 
en uges tid efter operationen, som der oftest gør, men 
den svandt spontant igen, som de normalt gør.  Det er 
faktisk vigtigt, at man ikke tømmer væsken ud med en 
kanyle. Det øger bare risikoen for infektion, og væsken 
gendannes alligevel. Væsken skal forsvinde af sig selv, 
hvilket jo også er langt det  mest enkle. Det er ikke no-
get, der gør ondt på hunden. 

Når man herhjemme taler for/imod operation af sinus-
hvalpe, synes jeg heller ikke, at man skal glemme, at 
både læger og dyrlæger gennem årene har gjort store 
fremskridt behandlingsmæssigt indenfor mange felter, 
ikke mindst når det gælder operationer af enhver art, 
så gamle artikler om behandling af en eller anden lidel-
se kan hurtigt blive håbløst forældede. Det var i hvert 
fald ganske tydeligt for mig at se, at dyrlægen på Karls-
lunde Dyrehospital have en klar forventning om et glat 
forløb, der ikke gav nogen grund til min tårevædede 
afsked med Aslan på operationsdagen.

Rikke har taget et fint billede af Aslans nakke i dag.
Der er absolut ingen spor efter sinusoperationen.

Aslans nakke i dag, knap 1½ år gammel

Aslan er i dag en stor, smuk, klog og aktiv hanhund 
med et pragtfuldt temperament, som gør både os og 
sine dejlige ejere, Rikke og Kim, stolte og glade.

Aslan i dag - Foto: Benny Fischer 
 

Info fra redaktøren:
Dette nummer af Ridgebacken er så et skridt på vejen mod et nyt og spæn-
dende  medlemsblad - denne gang har vi bedt flere medlemmer om at skrive 
artikler, det vil vi også gerne gøre til de næste blade. 

Så hvis du har mod på at skrive et par ord (ca. 4.500 anslag) om oplevelser 
med eller tanker om livet med en RR, så kontakt endelig bladredaktionen via 
mail. Fotos bliver fortsat krediteret og mailes ligeledes til: blad@ridgeback-
klub.dk    

Med venlig hilsen - Rio
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Tid til forberedelser
Inden vi kommer for godt i gang, skal det nok lige 
siges, at Foenix var et rigtig enebarn og nok ”en 
anelse” forkælet. Dog var han højst sandsynligt også 
overstimuleret, eftersom jeg brugte det meste af min 
fritid på træning og aktivering af ham. Så jeg tænkte, at 
det ville være sundt for os begge to, at han fik én, som 
han skulle dele min opmærksomhed med. Jeg havde 
tænkt, at han havde godt af en træningspause i 
forbindelse med fødslen og de efterfølgende par uger.

Efterhånden som vi begyndte at købe babysager hjem, 
stillede vi dem altid på gulvet i stuen, hvor vi alle 
opholder os mest, så Foenix havde mulighed for at 
lugte til tingene og vænne sig til dem. Han var interes-
seret i tingene, når de lige kom hjem, men ret hurtigt 
var de bare ”noget der var der”. Selv legetæpper og 
bamser nøjes han med at snuse til. Han var godt klar 
over, at det ikke var til ham, på trods af at han aldrig fik 
et ”nej” eller lignende, når han snusede til dem.

Et familiemedlem mere kommer til verden
I forbindelse med selve fødslen havde vi lavet en aftale 
med ejerne til Foenix’s bror, da de bor ganske tæt på, 
og han har været vant til at blive passet der. Så vi 
kunne bare komme med ham, hvornår det skulle være, 
og de kunne også komme og hente ham, hvis det 
skulle være. Heldigvis forløb det hele forholdsvis 
hurtigt. Jeg var kun indlagt halvandet døgn, og Allans 
(min mand) lillebror og kæreste kom hjem til os og 
passede Foenix der.

Da vi kom hjem fra sygehuset, havde Foenix mest 
travlt med at sige hej til mig og lugte til mig. Det var 
tydeligt, at han godt kunne lugte, at der var sket noget 
med mig. Dernæst snusede han til Theo, der sov i 
autostolen, men ret hurtigt skulle han ”kysse med mor” 
igen. Jeg var heldigvis ret frisk efter fødslen, så mens 
den lille stadig sov, gik Foenix og jeg en halv time i 
skoven. Det var vist den bedste gåtur, vi begge længe 
havde haft.

Et nyt flokmedlem
Den første uges tid var Foenix egentlig ret ligeglad 
med Theo. Dog syntes han, at Theo larmede lidt, når 
han græd, og så gik han nogle gange i et andet rum, 
end vi var i. Men det var vi vant til, da han også godt 
kunne finde på at gøre det tidligere, når vi havde 
gæster, eller han syntes fjernsynet larmede for meget.

Efter en uges tid var det som om, han havde fundet ud 
af, at Theo nu var en del af flokken, og hver gang jeg 
sad og ammede, kom han hen og puttede, og når vi 
havde været hjemmefra uden ham, var det tydeligt, at 
han også var glad for at se Theo igen. 

En Ridgeback  
og en baby ♥
Da vi bestemte os for, at Foenix (vores 4 år gamle RR han) skulle være  
storebror til en menneskebaby, begyndte jeg at tænke over, hvordan vi 
bedst kunne gøre denne store omvæltning så god som mulig for Foenix.

Af Karina Green  - Fotos: Karina Green
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Efterfølgende når vi er andre steder, holder han sig 
også meget til Theo og jeg, hvor han før mere kunne 
finde på at ligge i andre rum.

Tilbage til hverdagen
Selvom jeg havde bestemt mig for, at Foenix skulle 
have en god lang træningspause, gik der kun en uges 
tid, før jeg så småt begyndte at træne igen. Jeg havde 
anskaffet mig en træningsdagbog, så jeg kunne skrive 
ned, hver gang jeg trænede med ham. Så kunne jeg 
altid tjekke den, hvis jeg fik dårlig samvittighed over 
ikke at ha’ lavet nok med ham, hvilket dog endnu ikke 
har vist sig at være noget problem. Foenix er bedst til 
små korte træningspas, og det kan jeg næsten altid få 
passet ind, mens Theo sover, eller Allan passer ham.

Derudover er jeg så heldig, at mine forældre ikke 
længere arbejder, så især min mor har kunnet hjælpe 
en del.

Der gik da heller ikke mere end halvanden uge, før jeg 
var tilbage på mit rallyhold, og 3 uger efter jeg havde 
født, var jeg afsted til rallyprøve. For at det kan lykke-
des kræver det, at man er god til at få pakket og 
planlagt, at man har en hjælpsom familie og så selvføl-
gelig en baby, der trives lige så godt ude som hjemme.

Fem fejl har sneget sig ind på billede B af Boa, der har fundet et løb til schweisstræning. 
Kan du finde dem?

Løsningen finder du på side 27.

A B
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EFTERÅRS-
UDSTILLING
19. oktober 2013

RRK inviterer til Cert-udstilling 
i Billund Idrætscenter
Specialdommer: Jan Coppens, Holland
                          (Kennel Jockular)

Tilmeldingsfrist: 06. oktober 2013
Tilmelding via: www.hundeweb.dk
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JULE-
UDSTILLING
30. november 2013

RRK inviterer til juleudstilling (Cert)
i Sørbyhallen, Slagelse
Specialdommer:   Snezka Kuralt, Slovenien
                           (Kennel Khoisan)

Tilmeldingsfrist: 11. november 2013
Tilmelding via: www.hundeweb.dk
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Klubben ønsker tillykke:
Årets Brugshund: Foto: Karina Green

Årets LP1, Årets Rally Expert, Årets Rally Champion: 
DKCH DEVDHCH DKRLCH LP1 UHP Kuzonga’s Foenix:

Resultater fra Store Ring:
INTCH DKCH NLCH DEVDHCH DEVDHJCH  CHCH NOCH SECH NORDCH BECH KLBCH DEKL-
BCH DEKLBJCH VDH-EUJSG07 VDH-EUSG12 DKKV07 DKKV10 DKV10 NV08 W07 KBHV07-10 
BESG08 BELW12 KLBV08-10-11 SKCHR Dog of the Year 2008 Belgian Winner 2012
Tusani Cool Bakari:  Fotos: Netti Gorosch

BIS4 Avlsklasse - Vejen 15/6 2013:                             BIG4 - Roskilde 4/5 2013:

BIS Avlsklasse - Roskilde, 4/5 2013:

                                                                                     BIG3 - Svendborg 19/5 2013:

BIS Avlsklasse - Roskilde, 5/5 2013:

 

Ny Dansk og Svensk Champion: 
Foto: Lars B.
DKCH SECH Hazinas 5th Abuya
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Hvalpelisten 
pr. 01-09-2013
Født Opdrætter Forældre Født Forventet 

levering
Modtaget:
25/02 2013

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:

M:

DEVDHCH Chadari 
Chiremba Balacing 
Rock
HD: A, AA: 0
DKCH KLBCH Rex 
Ventors Talulah K
HD: A, AA: 1

25-07-2013
4 hanner
6 tæver

U. 38

Modtaget:
30-01-2013

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:

M:

DEVDHCH Chadari 
Chiremba Balacing 
Rock
HD: A, AA: 0
DKCH KLBCH Rex 
Ventors Talulah K
HD: A, AA: 1

28-07-2013
5 hanner
2 tæver

U.38

Parrede tæver
Ingen drægtige tæver pt.

Planlagte 
parringer

Opdrætter Forældre Forventet tidspunkt

Modtaget:
19-08-2013

Uden Kennelmærke
Karin & Mogens Andersen
Sylvestervej 13 C
2610 Rødovre
Tlf: 36 70 77 91 / 28 14 07 28
http://www.ziqu.dk/
karinogmogens@email.dk

F:

M:

DKCH African Brave-
heart’s Godspeed 
Thani
HD: A, AA: 0
Mbwa Mzuri’s Bay-
zippi
HD: A, AA: 0

Oktober

 RRK Sinus-tjekkere
Ridgeback-hvalpe bør tjekkes for sinus af erfarne fingre. Hvis du aldrig har prøvet at mærke en sinus, kan den 
let smutte, og det kan føre til store smerter for hvalpen. Rhodesian Ridgeback Klubben har derfor lavet et team 
af erfarne sinus-tjekkere, som alle selv har haft hvalpe med sinus og kender til lidelsen. Tjekkerne arbejder 
gratis, men skal have standard km-betaling på 2,30 kr./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: stinne4@akizuri.dk

Ane Marie Vilhelmsen
Tlf.: 9714 4072 / 4079 4072
E-mail: rhodesian-ridgeback@izinja.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 Bikita’s Legacy
Susanne Bech-Hansen

T: 2122 4347
W: www.bikitas.dk
E: bikitas@bikitas.dk

Kennel Bitte-Nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7
2870 Dyssegård

T: 3966 3134/2822 8746
W: www.bittenus.dk
E: kennel@bittenus.dk

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
3460 Birkerød

T: 4581 1040/3023 1450
W: www.hazinas.dk
E: lena@hazinas.dk

Kennel Izinja
Ane Marie V. Vilhelmsen
Strandvejen 63
7451 Sunds

T: 9714 4072 / 4079 4072
W: www.izinja.dk
E:rr@izinja.dk
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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 Linnemann
Lykke Linnemann Linnet
Saksen 2
8464 Galten

T: 7550 4549/5122 4549
W: www.kennel-linnemann.dk
E: kennellinnemann@gmail.com

Kennel Mbwa Mzuri
Sanne & Jens Bækgaard
Langkærvej 20
7330 Brande

T: 9718 2930/2087 6250
W: www.mbwamzuri.dk
E: sjbaekgaard@privat.dk

Kennel Zindika
Caroline Larsen
Gunderødvej 3
2980 Kokkedal

T: 4828 0148/2274 0148
W: www.zindika.dk
E: carolineL1@hotmail.com

Find fem fejl (side 19) 
Løsning:

Info fra bladudvalget:
Vi beklager, at bladet er lidt forsinket 
denne gang; der har været lidt opstarts-
udfordringer for det nye udvalg, og vi har 
jo været meget ambitiøse mht. at fornye 
både indhold og form. 

Vi hører meget gerne respons fra jer, og 
håber at ventetiden har været det værd.

Med venlig hilsen
Bladudvalget
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Afsender:
Rhodesian Ridgeback Klubben
v/ Mette Rio
Nordre Frihavnsgade 5
2100 København Ø

Returneres ved varig adresse-
ændring


