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Kære medlem, når du sidder med dette blad, skal du igen til
at tage stilling. Klubben har generalforsamling den 26. april
2014 i Slagelse, heldigvis er der flere rigtig gode medlemmer
der vil stille op til bestyrelsen, men det er DIG der er med til at
afgøre, hvem der bliver valgt ind, jeg skal derfor opfordre dig
til at benytte dig af din demokratiske ret – få nu indsendt din
stemmeseddel.

DKK har fået midler fra Dyrevelfærds puljen til at lave en
DVD med den provokerende titel ” Skyd ikke hunden” – løs
problemet i stedet – dette skal ses i lyset af, at ALT for mange
hunde må lade livet, når de ikke lige opfører sig som ejeren
forventer. Jeg kan kun anbefale, at man går ind på DKK’s
hjemmeside og ser den (søg på DVD) så skulle den komme
frem.

På generalforsamlingen skal vi også have tilrettet vores love,
da vi er en specialklub under Dansk Kennelklub og har indgået
en forpligtigende samarbejdsaftale med DKK, er vi forpligtiget
til at tilrette vores love, så de passer med DKK’s. Da ændring
af vores love er en forholdsvis kompliceret proces. Først skal
ændringerne fremlægges i bladet, så skal de behandles på
generalforsamlingen, vedtages ændringerne på generalforsamlingen, skal de efterfølgende til urafstemning blandt alle
stemmeberettigede medlemmer.

På DKK’s lovpligtige formandsmøde, blev det fra DKK lovet, at
vi inden for det næste års tid har en elektronisk løsning til kritikker på udstillinger og det er ikke bare et afkrydsningsskema.
Det er noget vi ude i specialklubberne har efterlyst gennem
mange år. Skrivemaskiner er ikke noget man bare lige køber
og har man endelig fået fat i nogle, er det blevet overordentlig
svært, at få fat i farvebånd – og det danske ringpersonale vil
MEGET nødigt skrive i hånden, hvilket ellers er det gængse i
resten af Europa.

I forbindelse med dette års generalforsamling, har vi en rigtig
solstråle historie. Vi har søgt Tuborg fondet om midler til indkøb af Lure Coursing udstyr til klubben og fået bevilget 15.000
kr. til dette formål. Vi har inviteret en repræsentant fra Tuborg
fondet til generalforsamlingen for at overrække pengene. Vi
håber at Tuborg fondet kan finde tid til at komme til Slagelse.

Der blev også på formandsmødet givet en meget kraftig opfordring til alle hundeejere om at sørge for at de oplysninger der
er i Dansk Hunderegister (CHIP/Tatovering) er i overensstemmelse med virkeligheden, myndigheder, dyrlæger mfl. står ofte
med det problem, at de ikke kan finde en ejer på en hund, der
er kommet ind. Hjælp dig selv og ikke mindst din hund – husk
at melde ændringer ind til Dansk Hunderegisteret (ejerskifte,
bopælsændringer mv. )

Som mange formentlig er bekendt med, har der været en revision af hundeloven. Hundevenner og hermed DKK kunne ikke
komme igennem med alle deres synspunkter – men lidt har
man dog opnået – bl.a. er der sket en opblødning i forhold til
begrebet skambidning, så man nu kan få en sagkyndig vurdering. Observationslisten er også fjernet, men der er stadig 13
forbudte racer.
Når den nye hundelov bliver offentliggjort, vil DKK igen lave en
oplysningskampagne i forhold til specielt den tyske Kennelklub
VDH, da der er en udbredt misforståelse blandt tyske hundefolk,
at så snart deres hund kommer til Danmark, bliver den aflivet !!!

Indhold

Jeg glæder mig til at se rigtig mange medlemmer til vores generalforsamling, så vi kan få stukket nogle retningslinjer ud
for klubben og ikke mindst racens fremtid. Hvis vi i fællesskab
holder fast i, at klubben skal udvikle og ikke afvikle, er vi på
rette spor.
Med ønsket om et godt forår til alle, nu er der ingen undskyldning for ikke at komme ud i det fri sammen med de 4 benede
(det har der vel heller ikke været i den meget atypiske vinter vi
nu har lagt bag os).
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- når vi træner samarbejde med hunde
Af Mette Rio
Foto: Mette Rio

Vær aldrig negativ – sig ikke nej
Beløn den adfærd du ønsker, og ignorer den adfærd du ikke ønsker.
Forestil dig, hvis du var i gang med at
lære et nyt computerprogram eller et
nyt trick på skateboard, eller strikkepind, og når du så lavede en fejl, at der
var en der sagde : NEJ! FORKERT! ...
gad vide hvor længe du gad at blive ved
med at forsøge at forstå
systemet ?

Træn kun ved normalt stressniveau hos jer begge
Hvis enten du eller hunden er oppe at køre i et højt stressniveau af en eller anden grund, får ingen noget positivt
ud af træningen. I et forhøjet stressniveau hos hunden,
finder der ingen indlæring sted. Og er det dig der er i højt
stressniveau, så har du ikke det nødvendige overskud
eller glæde til at gøre træningen til en hyggestund, og du
lærer i værste fald hunden, at forbinde træning med en
presset og ubehagelig følelse.
Ved for lavt stressniveau er i begge for umotiverede,
uoplagte og trætte til at gøre træningen til en sjov stund.

Opdel øvelsen i delmål – trinvis indlæringsplan
Inddel øvelsen, som i arbejder på i mindre delmål. Er
øvelsen f.eks at apportere på signal, så start ikke med at
kaste apporten 10 meter væk og bed hunden om at apportere, start med belønne hunden helt tæt på bare for at
tage apporten i munden, mens du holder i den og del således øvelsen op i en masse mindre delmål, skriv dem
gerne ned i en trinvis træningsplan, så du ved, hvad dine
mål er. Det giver dig god mulighed for at planlægge din
træning, så du er sikker på, at træningen kommer til at
bygge på succes.

Hold pauser når det går bedst,
så I begge glæder jer til at genoptage
træningen, ofte vil man starte, hvor man
sluttede ved sidste træningspas, så
stop når i er på toppen. Så vil i begge
huske træningen med glæde og fortsætte hvor i slap. Det kan være svært
at vide, hvornår ’det går bedst’, men
stop hellere på vej op i træningskurven,
end på vej ned.

Gå videre når forrige delmål er 80 % indlært .. pas på den ikke går i hak - Når hunden reagerer rigtigt ca. 8 ud af 10 gange, så gå videre til næste delmål. Hvis man forbliver på
samme delmål for længe, er der en tendens til, at hunden tror, at dette trin er hele øvelsen,
og har svært ved at komme videre til næste delmål, den går ligesom i hak.
God fornøjelse med træningen!

Foto: Mette Rio

Møde i RRKs bestyrelse
på Scandic Odense den 18/2 2014
1) Indkommen post

iii. Klubbens hjemmeside blev hacket 29/12-2013, vi arbejder på højtryk på at få hele webben op at stå, først
med hvalpeliste og sundhedsinformation herefter udstillingsresultater

a. Påmindelse fra DKK om at tegne ansvarsforsikring for
klubbens aktiviteter. Det er sket
b. Spørgsmål fra medlem om det kan lade sig gøre at bestille
ekstra blade? Det kan det for 45 kr per nummer. Ældre
numre kan kun bestilles hvis på lager
c.

iv. Deadlines skal overholdes ellers bliver det for bøvlet
at få bladet sat op.
v.

Der er blevet rejst spørgsmål om det gældende RRK logo – logoet trænger til at blive rentegnet, det findes kun i meget lille størrelse og ligger i mange versioner rundt omkring.

Bestyrelsen er enig og vil efter Rios rentegning lægge logoet til frit download på klubbens hjemmeside så alle har
mulighed for at hente det til eget brug

Sponsorats annoncer gennemgås, Farmina giver
ikke så meget som tidligere, så derfor ingen annonce
i blad. Olivers aftalen, hvor går de indtjente penge
hen?

vi. Lena har kontakten til trykkeriet og lay-outen
b. Udstillingsudvalget

d. Vi har modtaget tilsagn fra Tuborgfondet om tilskud til Lure
Coursing udstyr på maksimum 15.000 kr

i.

Begynder så småt at have hele 2014 på plads og er
begyndt at kigge på 2015

2) Udsendt post

ii.

Drejebog til udstillingsarbejdet er på plads

a. Kennelannonce banner betaling er ændret så blad+web
koster 200 kr og banner kun på web koster 100
3) Generalforsamling den 26/4 skal starte kl 15, før det er
der udstilling og Lure Coursing (samtidig med udstilling).
Vi håber at en repræsentant fra Tuborgfonden vil være i
stand til at komme og overrække bevillingen
a. Der er tre opstillede kandidater til GF Poul Jensen, Nada
Nikolic og Catja Hamæl
b. Bestyrelsen har adskillige forslag til ændringer af klubbens
vedtægter for at normalisere dem i forhold til DKKs regler

c.

Avls og sundhedsudvalget
i.

En ny DNA test for døvhed i Rhodesian Ridgebacks er
ved at være på gaden, takket være internationalt samarbejde blandt Ridgeback ejere. Mere i næste nummer.

d. RRWC Finland har trukket sig og kongressen er flyttet til
Lund fra Danmark, logo er på plads
e. Aktivitetsudvalget: Adskillige arrangementer er planlagt
og lagt på aktivitetslisten på klubbens web, samt på hundeweb.

c. Bestyrelsen forslår også en ændring af de etiske anbefalinger så de følger gældende praksis

5) Dommerseminar bliver afholdt af dommerforeningen i
enten efteråret 14 eller foråret 15, fokus bliver stadig på
de emner der blev fastsat på opdrætterseminaret i 2012

d. Forplejning bliver kaffe og kage

6) Eventuelt:

e. Forslag til dirigent Ole Søager (som har givet tilsagn om at
komme)

a. Formandsmøde næste lørdag: Erik vil gerne have diskuteret hvad der er sket med indsatsen for at udvikle de
unge dommere? Hele processen virker til at være kørt
ud i sandet. Også evaluering af udenlandske dommere
på DKK udstillinger, de er af yderst variende kvalitet.
Også ensretning af dommerhonorarer for både LP, Rally,
Schweiss og udstllinger

4) Nyt fra udvalg:
a. Blad & Web:
i.

ii.

Blad 1: notits: hjemkaldelse af pokaler – pokalerne
skal være afleveret SENEST den 29/5 kan afleveres
på GF eller til Erik på udstillingen i Stepping
Husk at brugs- (LP, Rally og Schweiss) resultater skal
være aktivitetsudvalget ihænde inden 15/6

b. Rio har undersøgt om det er muligt at få klub rabat på forsikringer fra Agria eller Dyrekassen, det er det desværre
ikke på nuværende tidspunkt
7) Næste møde 20/5
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GENERALFORSAMLING 2014
Bestyrelsens beretning:

Kære medlemmer – så kan vi se tilbage på endnu et år i
Ridgeback kalenderen. Bestyrelsen vil med denne beretning
forsøge at trække hovedlinjerne op for det forgangne år – beretningen suppleres med beretninger fra bestyrelsens udvalg
og på denne måde håber vi igen at kunne give et fyldestgørende overblik over året der gik.
Den 27.april afholdt klubben sin ordinære generalforsamling i
Billund Idrætscenter, vanen tro havde bestyrelsen inden generalforsamlingen allieret sig med en udefra kommende dirigent til
at styre forsamlingen – vi var desværre så uheldige, at ham vi
havde fået tilsagn fra, måtte sige fra af private årsager – og så
var gode råd dyre – påske, konfirmationer og andre aktiviteter
bevirkede at alle de forespurgte dirigenter meldte pas. Bestyrelsen valgte derfor at pege på Marianne Baden, der godt nok ikke
er uddannet dirigent, men trods alt eksteriørdommer i DKK, sidder i bestyrelsen for DKK kreds 11 og har gennem mange år
været meget aktiv i hundeverdenen. Hun tog opgaven og ledte
slagets gang – bestyrelsen skal være de første til at erkende, at
hun manglede rutine ud i dirigent hvervet, men generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden – og uden at der blev stillet
mistillid til dirigenten. Som sædvanlig var afstemningen omkring
den fremtidige bestyrelses sammensætning det der tog længst
tid – men også blev imødeset med den største spænding – der
var 4 kandidater til 3 pladser, hvilket vi betragter som en luksus
– det er utrolig dejligt at 4 medlemmer vil være med til at trække
læsset. Efter endt afstemning kunne vi se frem til en bestyrelse
med 2 helt nye medlemmer, et ”gammelt” nyvalgt medlem samt
2 der først skal på valg i 2014. Det var også utrolig dejligt at der
nu var en større geografisk spredning, således at både øst og
vest Danmark nu var repræsenteret i bestyrelsen.
Et andet punkt der blev taget hul på ved generalforsamlingen,
var klubbens kåring af årets hunde. Der er flere problemstillinger i dette emne – dels kræver det en del ressourcer og ikke
mindst interesse at føre regnskabet i sin nuværende udformning, dels er der forholdsvis meget arbejde med at inddrage
vandrepokalerne og få dem graveret, renoveret så de er klar til
udlevering igen. Den nuværende bestyrelse ville meget gerne
have et mere enkelt system i fremtiden. Der er blevet nedsat et
lille udvalg, der som kommissorium har fået til opgave at lave
et let og overskueligt spørgeskema omkring emnet, der skal
ud til alle medlemmerne, resultatet af dette skal så give den
siddende bestyrelse et godt grundlag til at arbejde videre med.
Vi håber at diskussionen kan fortsætte på den kommende generalforsamling.
2013 var også det år hvor klubben fik sin første vildtsporschampion – Izinja Winche’s B’duna med Iben Mors i den anden ende af linen – flere er kommet til i løbet af året - endnu et
bevis på at vores medlemmer og ikke mindst vores hunde kan
andet end de gængse hunde discipliner. Bestyrelsen finder at
det er rigtig godt for racen, at flere medlemmer dyrker de ”oprindelige” discipliner – de mere jagt relaterede.
Årets Ridgeback Dag var henlagt til nordjyske, i første omgang
området omkring Lindenborg Gods, men der blev så store udfordringer med logistikken, at udvalget valgte at flytte til den
nærliggende hal i Arden, hvor der var muligheder for både
udendørs og indendørs aktiviteter, samtidig var det tæt på de
områder som Lindenborg Gods velvilligt havde stillet til rådighed for schweiss prøverne. Udvalget for RR dagene havde
proklameret, at senest fredag aften inden udstillingen ville man
afgøre om selve udstillingen skulle afholdes ude eller inde.
Prognoserne for lørdagens vejr havde ændret sig hele fredagen, og da udvalget traf beslutningen sagde prognosen for lør6

dagen – en del regn. En halv time efter afgørelsen var truffet,
var vejrudsigten igen ændret, men udvalget stod fast, selv om
der kom en del protester specielt på de sociale medier – men
jeg tror flertallet var glade for at vi skulle være inde, for lørdag
formiddag regnede det forholdsvis kraftigt mellem bygerne.
Efter endt udstilling, var det tid til at hædre årets hunde, inden
en stor flok kunne begive sig til Rebild, hvor der var festmiddag
om aftenen.
Sidst på eftermiddagen søndagen var præmier mv. delt ud,
der var sagt tak til dommere og andre officials, der var pakket
sammen og klubben kunne efter en lang weekend sige tak til
alle de medlemmer der havde hjulpet med at få endnu en rigtig god Ridgeback weekend afviklet. Fra bestyrelsen skal der
endnu engang lyde en stor tak til jer der ofrede en del af jeres
fritid på dette arrangement.
I løbet af året har bestyrelsen brugt en del energi på et kommende dommerseminar – det er og bliver bestyrelsens opfattelse, at et dommer seminar er for dommere og dommer
aspiranter – ikke andre. Hvis vi skulle involvere vores medlemmer, vil det ikke være et dommer seminar, men en form
for workshop, hvor udvalgte dommere kunne forklare, hvad de
lægger vægt på i forhold til vores race, og ikke mindst hvorfor.
Et dommer seminar er i bund og grund en workshop alene for
dommerne, hvor de kan drøfte forskellige problemstillinger i et
lukket forum, uden at blive konfronteret med det efterfølgende.
Som en konsekvens har bestyrelsen besluttet at vi vil bede
Dommerforeningen om at stå for arrangementet, klubben bidrager så efter deres ønsker - og så kan vi evt. se om der er
basis for noget opfølgning på dette.
Store Hestedag - et tilbagevendende arrangement ved Roskilde, havde i år deltagelse af Rhodesian Ridgeback Klubben –
der var heldigvis nogle aktive medlemmer, der fik repræsenteret klubben på fornemste vis over en hel weekend – tak for det.
Rhodesian Ridgeback World Congress 2016 kommer nærmere
og nærmere, samarbejdet mellem de nordiske klubber er blevet
mere formaliseret omkring dette arrangement, der er et budget på plads og stedet for afviklingen er flyttet fra Danmark til
Sverige – priserne på konferencefaciliteter er væsentlig lavere
i Sverige end Danmark. I øjeblikket forestår der en udfordring
mht. planlægning af udstillinger, idet den svenske kennelklub
har meddelt at de holder en stor international udstilling i samme
weekend. Men der arbejdes ufortrødent videre med projektet.
I december havde klubben den nedrige oplevelse, at vores
hjemmeside blev hacket – hvem der så kan have glæde af det?
Men heldigvis var der tanker/udviklingsarbejde i gang med en
ny hjemmeside inden, så denne proces måtte blot speedes op,
så vi igen kunne kommunikere med omverdenen. Men som
alle ved, er det ikke ”bare lige” at lave en ny hjemmeside – og vi
skal jo også gerne sikre os at historiske oplysninger sikres for
fremtiden. Heldigvis har Niels Holm en professionel baggrund
i IT-verdenen, så han har med stor velvilje taget opgaven, hvilket gør tingene meget mere smidige for klubben.
Bestyrelsen vil gerne takke alle klubbens sponsorer – store
som små – med jeres bidrag er det lidt sjovere at lave arrangementer i klubben.
Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle klubbens medlemmer
for den opbakning der har været til klubben i årets løb – uden
jer og jeres hunde var der ingen klub.
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Aktivitetsudvalgets beretning:
Vi har i aktivitetsudvalget sat os som mål at der i 2013/2014
skal afholdes en bred vifte af aktiviteter, med afholdelse i både
øst og vest. Vi har i udvalget defneret et mål der hedder, at
vi skal afholde mindst ét Rally Lydigheds, ét LP lydigheds arrangement og gerne ét Schweiss arrangement i hhv. både øst
og vest.
I det forgangne år blev der igen afholdt Ung hunde Mental
Beskrivelser både øst og vest for Store Bælt – det er på ingen
måde en test – det er og bliver en beskrivelse som giver især
opdrætterne nogle vigtige tendenser, men der er også rigtig
mange hundeejere der har fået sig en aha-oplevelse når beskrivelsen er blevet gennemgået for dem af beskriveren. Klubben er også ved at have et rigtig godt ”team” af beskrivere, på
begge sider af bæltet, som kender vores race og ikke mindst
giver hunde og ejere en rigtig god oplevelse.
På prøve siden fik vi startet ’aktivitetsåret’ op med en Schweiss
prøve i Rold Skov den 12. Maj. Resultaterne var noget blandede, men Rold Skov om foråret kan også være noget af en
udfordring for hundenæser – endnu engang tak til Elisabeth
Svendsen, der fik åbnet arealerne til prøven og tak til jer der
trak arrangementet igennem som dommere, officials, hundefører, tilskuere og ikke mindst hunde.

Web- og Bladudvalgets beretning:
Bladet:
Det blev til 2 blade fra det nye udvalg i, der var lidt opstarts
vanskeligheder, det er jo svært når tre glade amatører prøver
at lege blad.
Vi startede ud med meget høje ambitioner, om at få bladet til at
have en mase bredt indhold, masser af artikler osv. således at
bladet både var interessant for opdrættere, udstillere, hundesportsfolk og alle de medlemmer der ikke opsøger aktiviteter
med deres hunde. Og det har vist sig at give ’pote’, bladet
lægger op debat, masser af medlemmer bidrager med indlæg,
artikler og reportager.
Desuden gik ambitioner også på formen, at give bladet et nyt
og mere tidssvarende look med færre, men flottere fotos og
renere grafik.

Søndag i forbindelse med RR-Dagene bød på div. Lydigheds
konkurrencer ved Arden Hallen, samt schweissprøver i Rold
Skov – pga. vejret måtte den planlagte gang lure coursing desværre aflyses.
Vi sluttede efteråret 2013 af med at afholde et indendørs
Rally-stævne for alle racer i samarbejde med Hundehuset i
Hadsten. Det var en stor succes med 56 tilmeldte hunde og
gav et godt overskud til klubkassen. Det var så stor en succes
at vi har valgt at gentage arrangementet i juni måned – denne
gang udendørs.
Lure Coursing på Sjælland har fået en saltvandindsprøjtning i
form af 15.000 kr. til indkøb af nyt udstyr, fra Tuborgfondet. Der
er ret god tilmelding til løbene, men der er stadigvæk plads til
flere.
I løbet af efteråret lykkedes det at få Karin Jansz, fra Myndeklubben, ud og bedømme en håndfuld Lure Coursing hunde.
Det resulterede i at Zuka, Indi, Boa, Yaffa, Chanya, nu kan
få en FCI Lure Coursing licens og deltage i løb. I skrivende
stund, desværre kun i udlandet, da vi endnu ikke har fået lavet
en aftale Myndeklubben om at kunne deltage i løb i Danmark.
Der er allerede godt gang i planlægningen af RR-Dagen 2014,
som i år bliver afholdt Korsør.

drillet lige rigeligt nok i det første blad. Men efterfølgende er
det gået rigtigt godt og vi får rigtigt mange positive tilbagemeldinger for vores indsats.
Vi har sonderet trykkeri markedet, men der har ikke været
nogle der kunne matche vores nuværende trykkeris pris.
Web:
På web fronten blev vi nødsaget til at fremskynde udgivelsen
af et nyt website, grundet at web site blev hacket i løbet af
julen. Det har desværre betydet at sitet er lidt mangelfuldt mht.
resultatsider, lykønskninger og champions. Vi arbejder på at få
det manglende information på, så hurtigt som muligt.
Da vi startede projekt ’ny hjemmeside’ havde vi et ønske om
at gøre siden mere interaktiv for medlemmerne. Det er stadigvæk planen, men det har desværre taget længere tid end
forventet at få det nye site i luften.

Når man sætter en ny båd i vandet vil der altid være krusninger og måske lidt bølger, og vores sætternisse fik da også

Skulle der sidde nogen med en web-udvikler gemt i maven,
som kunne have lyst til at være til at definerer klubbens profil på webben, så skal man være mere end velkommen til at
melde sig.

Kassererens Beretning:

Der er indtil videre brugt godt 5.000 kr på RRWC 2016

Årsregnskabet for 2013 Årsregnskabet for 2013 viser et ret
pænt overskud. Kontingentindtægter er en smule mindre end
sidste år – men holder et pænt niveau.
Resultatet for udstillingerne viser et meget pænt overskud.

Der er brugt flere penge på kontorartikler i 2013, dette skyldes
dels, at Vibeke som pointfører i konkurrencen om årets hund
får betalt blækpatroner og dels omkostninger i forbindelse
med oprettelse af en ekstra udstillingskasse til Sjællands siden, hvor der blev indkøbt mapper m.m.

Boden viser et underskud – dette skyldes at lageret er opgjort
til udsalgspriser, og vi sælger ud til langt under denne pris.
Lagerbeholdningen af bøger svinder stille og roligt – en del
bliver brugt som gaver på udstillinger m.m. – men helt naturligt
er overskuddet lidt faldende.

Omkostninger til GF & Bestyrelsesmøder holder niveauet –
dette som følge af den ændrede sammensætning i bestyrelsen, hvilket medfører større transport omkostninger. Sidste
års tal var højt som følge af ekstraordinære møder bl.a. i forbindelse med nye avlsrestriktioner.

Vi afholdt en Rally prøve i efteråret, som var en stor succes –
den bragte et pænt overskud i hus.

Medlemsskaren bestod d. 31/12-2013 af 192 danske medlemmer og 6 udenlandske medlemmer = i alt 198 medlemmer.

- Vi er ret stolte over både form og indhold.
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Sundhedsudvalgets beretning:
Rhodesian Ridgebacken er ikke en hund man ofte møder på
gaden i Danmark, antallet af fødte hvalpe har været stabilt over
tid i de sidste 20 år og ligger på plus minus 70 registrerede
hvalpe om året.

Ridgebackens høje aktivitets niveau kræver at hundene er i
topform og at hofter og albuer er af top kvalitet og heldigvis er
der enighed ikke blot blandt danske opdrættere, men blandt
RR opdrættere i hele verden, at dette er af høj vigtighed.

Jeg tror dog at der er en almindelig opfattelse blandt Ridgeback
ejere at racen er ved at bliver mere ”populær” at ”der ses
flere af dem” og det tror jeg skyldes, at klubbens opdrættere
er blevet utroligt gode til at motivere deres hvalpekøbere til
at deltage i forskellige aktiviteter fra hvalpemotivation rundt
omkring i landet til de mere klub styrede aktiviteter såsom
Lure Coursing og klub Rally og Schweiss prøver for slet
ikke at glemmer udstillingerne hvor racen stadig er en af de
deltagermæssigt største.

Derfor har vi som race rekord høj % af HD fri hunde. I 2013
blev i alt 36 hunde HD og AD fotograferet (hvilket er et utroligt
højt antal når man ser på racens størrelse) og kun EN hund af
disse havde HD og det endda den mildeste grad, C. Derimod
ser det som sædvanligt knap så godt ud for albuerne: her
er der hele 5 af de 36 = næsten 14% med albue dysplasi,
herunder to med den mellem-hårde grad 2.

Så er man aktiv hunde ejer, så er der en god chance for at man
ofte har mødt en Rhodesian Ridgeback.
Grafen herunder viser dog tydeligt at racen hører til en af de
talmæssigt små i Danmark og at den økonomiske situation
ikke har gjort det lettere at være opdrætter og finde gode
stabile hjem til sine hvalpe.

Klubbens Sundhedsudvalg har ikke hørt om hunde med
problemer i albuerne hos de hunde som er fotograferet med
AD 1 eller 2, men vil gerne høre fra ejerne om det giver
problemer i hundens daglige liv, eller om det på nogen måde
begrænser de aktiviteter som man foretager sig med sin hund.

Liste over HD/AD fotograferede hunde i 2013:
Hundens navn
Adoreas Ridged Boa
Bikita’s Legacy Adimu
Bikita’s Legacy Akiki
Bikita’s Legacy Amira
Bikita’s Legacy Anaya
Bikita’s Legacy Asabi
Bikita’s Legacy Aziz
Bitte-Nus Kifani Aida
Bitte-Nus Kifani Zari
Emoyeni’s Dot Kadi
Hazinas 5th Ahluka
Hazinas 5th Azania
Hazinas 5th Azibo
Hazinas 5th Isinto
Hazinas 5th Tafari
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HD
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

AD OCD
0		
2		
0		
0		
0		
0		
2 Påvist
1		
0 Fri
0		
0		
0		
0		
0		
0		

Far
hd/ad
Tropaco Troyan Argos Of Coso
A /0
Farmers Guardian African Akono A /0/Fri
Farmers Guardian African Akono A /0/Fri
Farmers Guardian African Akono A /0/Fri
Farmers Guardian African Akono A /0/Fri
Farmers Guardian African Akono A /0/Fri
Farmers Guardian African Akono A /0/Fri
Caprivi Ticket To Ride
A /0/Fri
Caprivi Ticket To Ride
A /0/Fri
Ridgebow’s Kaizer Of Wasco		
Tusani Cool Bakari
B/0
Tusani Cool Bakari
B/0
Tusani Cool Bakari
B/0
Tusani Cool Bakari
B/0
Tusani Cool Bakari
B/0

Mor
Rex Ventor Mea Adora
Linnemann Bikita
Linnemann Bikita
Linnemann Bikita
Linnemann Bikita
Linnemann Bikita
Linnemann Bikita
Ridgebow’s Rejea Of Navy
Ridgebow’s Rejea Of Navy
Emoyeni’s Dinah Dot Com
Hazinas 4th Tafika
Hazinas 4th Tafika
Hazinas 4th Tafika
Hazinas 4th Tafika
Hazinas 4th Tafika

hd/ad
A
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/1
A/1
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0

G
E
N
E
R
A
L
F
O
R
S
A
M
L
I
N
G

2
0
1
4

Hundens navn
Hazinas 5th Tsindi
Hazinas 6th Funanya By U
Ikunga Chijioke By Maddox
Kinyemi At Inkiru Valley’s Indiya
Kinyemi At Inkiru Valley’s Inubia
Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan
Kuzonga’s Freya
Kuzonga’s Gandhi
Kuzonga’s Hamisi Aslan
Kuzonga’s Hantaywee Tiki
Kuzonga’s Haraka Bjarne
Kuzonga’s Holly Cikma
Lewanika Hlabahlosi Heros
Lewanika Humusha
Murumbis Emil Make Me Euphoric
Red Hot Line Flaming Star Sevilla
Safero A’inja
Thukela Amma of Uncas
Zindika My Bohemian Zaire
Zindika My Bohemian Zari
Zindika My Bohemian Zizima

HD
B
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

AD OCD
0		
0 Fri
0		
0		
0		
1 Fri
0 Fri
0 Fri
0 Fri
0 Fri
0 Fri
0 Fri
0		
0 Fri
0 Fri
1		
0 Fri
0		
0		
0		
0		

Far
Tusani Cool Bakari
Glenaffric Ulanyo Of Zuritamu
Rex Ventors Maddox
Kangelani’s Gentle Thanzi By Clay
Kangelani’s Gentle Thanzi By Clay
Kangelani’s Gentle Thanzi By Clay
Minjimba Ridge Ajari By Enzi
Kalakamati Ajani
Tarujen Mabaru
Tarujen Mabaru
Tarujen Mabaru
Tarujen Mabaru
Kimani’s Image Of Mafu
Kimani’s Image Of Mafu
Inanda Mellberg Edelrood
Glenaholm Taariq
M’gongo Tasu A’mwisho
Kuzonga’s D’uncas Of Embo
Kinyemi Fora C’huluku
Kinyemi Fora C’huluku
Kinyemi Fora C’huluku

Ellers har det været et meget stille år i udvalget, der har ikke
vist sig de store sundhedsmæssige problemer i racen og det
har derfor ikke været nødvendigt at afholde møder. I oktober
var der diskussion i dagspressen om vaccination og over

hd/ad
B/0
A /0/Fri
B/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
B/0
A/0
A /0/Fri
A/0
B/0
B/0
B/0

Mor
Hazinas 4th Tafika
Hazinas 4th Tafika
Ikunga Freya By Lex
Springvalley’s Athena Olympia
Springvalley’s Athena Olympia
Springvalley’s Athena Olympia
Kuzonga’s Cirkeline
Kuzonga’s Cirkeline
Kuzonga’s Cirkeline
Kuzonga’s Cirkeline
Kuzonga’s Cirkeline
Kuzonga’s Cirkeline
Lewanika Fufuna
Lewanika Fufuna
Murumbis Bright Shining Blaze
Podarok Iz Afriki Barra Joy
Zuritamu Darina
Soweto Bonolo Zola
Kinyemi Koka E’kimya
Kinyemi Koka E’kimya
Kinyemi Koka E’kimya

hd/ad
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0
A/0/Fri
A/0/Fri
A/0/Fri
A/0/Fri
A/0/Fri
A/0/Fri
A/0
A/0
A /0/Fri
A/0
A/1
A/1
A/1

vaccination af hunde og selvom dansk dyrlægeforening ikke
har ændret deres anbefalinger har udvalget alligevel besluttet
at komme med et forslag til de etiske regler som afspejler
diskussionen.

Udstillingsudvalgets beretning:
Det blev i 2013 til 5 klubudstillinger. Heraf blev de 3 udstillinger
i Jylland og 2 på Sjælland. De inviterede dommere spændte
endnu engang meget bredt – Belgien, Østrig, Danmark, Holland og Slovenien - heraf var hele 3special dommere. Generelt var der stor tilfredshed med dommerne, og vi ligger fortsat
stor vægt på at udstillerne får en go oplevelse.
Det ser ud til at tilmeldingstallene endelig er stigende igen:

blev afholdt i Billund. RR Dagen var planlagt til at skulle afholdes på Lindenborg Gods, men det viste sig at blive for stor
en udfordring bl.a. med toilet og madforhold. Derfor blev arrangementet flyttet til en nærliggende hal i Arden. Som noget
nyt forsøgte vi os med en ”modsat-dag” udstilling i Karlslunde
– og tilslutningen hertil var stor! Der er ingen tvivl om at DKK’s
udstilling trækker flere tilmeldinger, og det er helt klart en taktik
vi vil se nærmere på fremover. Efterårsudstillingen i Billund

År

Antal tilmeldte

Gennemsnit

2007

255

63,75

2008

324

64,8

2009

318

63,6

2010

330 (+168 ved RR WC Special)

66

2011

209

41,8

2012

233 (6 udstillinger)

38,8

2013

241

48,2

Samlet set er der stadig overskud på udstillingerne – og i år er
det et ganske pænt overskud. RR Dagen 2013 gav i sig selv
igen et underskud, og her er det især søndagens aktiviteter
der trækker ned – men vores deltagere værdsætter disse aktiviteter, så derfor mener vi at det er pengene værd. Tilmeldings
tallet til RR Dagen lå i år på samme niveau som i 2012 – i år
var der 55 tilmeldte mod 57 i 2012.
Nytårsudstillingen blev i 2013 helt droppet med begrundelse
i den ringe tilslutning igennem de sidste år. GF udstillingen

gav igen et lidt skuffende tilmeldings tal, og derfor er denne
udstilling flyttet fra og med næste år. Årets sidste udstilling
– juleudstillingen – blev afholdt i Slagelse i samarbejde med
Dalmatiner Klubben. Her var et rigtig pænt tilmeldings tal, og
mange valgte også at deltage i den efterfølgende julefrokost
Også i år skal der lyde en stor tak til de der har givet en
hjælpende hånd med i årets løb - både med indhentning af
sponsorpræmier, opsætning af katalog, afholdelse af barn/
hund konkurrencer etc. Uden jer ville det ikke kunne lykkedes!
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Kandidater til bestyrelsen
Catja Hamæl
Jeg hedder Catja Hamæl og bor i Korsør og har været den glade og stolte ejer af en Ridgeback siden 2005.
Jeg har gennem de 9 år arbejdet, trænet og leget med min RR inden for udstilling, Rally, LP, tricks, agility, LC
og svømning. Men har hovedsageligt gjort os indenfor LP.
Jeg sidder med i aktivitetsudvalget og har været medarrangør af RR dagen 2012 og igen i år 2014.
Jeg har flere gange overvejet at stille op til bestyrelsen, men det har været vigtigt for mig at jeg har kunne engagere mig ordentligt, hvilket jeg syntes jeg kan nu.
Jeg ønsker at arbejde for, at vores lille klub kan rumme de forskelligheder og forskellige interesse områder vi som hundeejere
har, om det så er udstilling, brugshundearbejde, eller andet sjov og hygge med vores RR.
Vi kan jo alle blive enige om, at vi har den skønneste hunderace, som besidder mange egenskaber, hvilket jeg syntes vi fortsat
skal arbejde for, bliver synlig gjort.
Ud over fokus på det forskellige arbejde med vores hunde, mener jeg det er vigtigt at vi kan finde ud af at tale ordentligt sammen,
trods uenigheder - det er det vi når længst med.
Jeg håber meget, at blive valgt ind i bestyrelsen, da jeg ønsker at yde en indsats for en fortsat positiv udvikling i klubben.

Poul H. Jensen
Kære Ridgeback-venner. I forbindelse med valget til bestyrelsen for Rhodesian Ridgeback Klubben stiller jeg
hermed op til en af de to poster, der skal nybesættes.
I 1991 fik Netti og jeg vores første Ridgeback og fra 1999 har vi udstillet flittigt både herhjemme og i en række
andre europæiske lande.
Jeg har tidligere i en årrække været medlem af klubbens bestyrelse, først som sekretær og senere som kasserer og medlem af
udstillingsudvalget.
Med min mangeårige erfaring som Ridgeback-ejer, udstiller og bestyrelsesmedlem, mener jeg at kunne yde en værdifuld indsats
for en fortsat velfungerende klub.

Nada Nikolic
Kære medlemmer,
Jeg opstiller til RRK’s bestyrelse til GF april 2014. For dem som ikke kender mig, kan jeg give et kort resume:
Har haft ridgebacks siden 1992, da jeg mødte min mand Anders. Han havde en dejlig hanhund på knap 4 år,
og jeg var solgt på stedet. Sidenhen har jeg været den lykkelige ejere af mange ridgebacks (både hjemme og
udstationeret) og pt består vores hundehold hjemme af 5 ridgebacks, 4 tæver og 1 hanhund i alderen 22 måneder til 9 år. Vi har
opdrættet 10 kuld (det 11. kuld i maven på Himalaya håber vi) under kennelnavnet KINYEMI siden 1999. Jeg udstiller og går
schweissspor med mine hunde og til daglig arbejder jeg som chef i et handlingsfirma i Københavns Lufthavn.
Jeg blev aktiv i ridgebackklubben tilbage i 1997. I starten som hvalpeviser, og sidenhen forskellige poster i bestyrelsen. Desuden
har jeg også siddet i Avls- og sundhedsudvalget (hvor jeg igen sidder pt), samt Udstillingsudvalget. Da jeg sammen med et par
andre danske medlemmer ved RR Verdenskongressen i Irland i 2008, var med til at få Verdenskongressen til Skandinavien i
2016, er jeg også aktiv i den gruppe som skal stå for arrangementet om 2 år.
Jeg ønskede for nogle år siden at tage en pause fra bestyrelsen, men føler at tiden igen er inde til at gøre et stykke arbejde for
den race som jeg brænder så meget for. Intet er nemmere end at sidde på sidenlinien med de gode ideer :-) men syntes også at
man har en pligt aktivt at gøre noget for og i klubben.
Syntes nu det er dejligt at se nye ansigter i udvalg og i bestyrelsen. Specielt fordi det er svært at skaffe frivilig arbejdskraft til
foreningslivet. Har et håb om forsat at se klubben blomstre på alle områder, uanset om det er lydighed, spor, udstilling, agility,
opdræt eller hvad det nu måtte være, man ønsker at bruge sin ridgeback til. Der er og skal fortsat være plads til alle.
De bedste hilsner
Nada
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DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afvikles lørdag den 26. april 2014 kl. 15:00 i Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, Sørbymagle, 4200 Slagelse.
I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved kaffe/brød.
Dagsorden jfr. klubbens love § 12:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge).
6.		Fastsættelse af kontingent.
7.		Behandling af indkomne forslag. (indkomne forslag findes andet steds i bladet).
8.		Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter. (se de opstillede kandidater på side…..).
9.		Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10.		Eventuelt.
Inden generalforsamlingen afvikles der udstilling i hallen samt lurecoursing på de nærliggende arealer. Vi håber også at en
repræsentant fra Tuborg Fondet vil være tilstede og overrække deres donation til klubben – følg med på klubbens hjemmeside mht. tider og sted.

Info om stemmeseddel
Til Rhodesian Ridgeback Klubbens betyrelsesvalg 2014
Stemmesedlen lægges i en kuvert uden nogen form for
adressat, denne lægges i en ny kuvert. Den yderste kuvert SKAL være påført ”STEMMESEDDEL” samt afsenderens navn og adresse - dette er vigtigt af hensyn til
kontrol af medlemskab - uden navn og adresse er stemmesedlen ugyldig.
Det hele (anonym kuvert med stemmeseddel i en ny kuvert med navn og adresse) medbringes til generalforsamlingen eller sendes til den ene af Klubbens revisorer: Karina Møller, Snekkerupvej 36, Vigersted, 4140
Borup.
§8 Valg til bestyrelsen (uddrag):
Stk. 7 - Stemmesedler udsendes i blad 1 til alle stem-

Stemmeseddel

meberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2.
De udfyldte stemmesedler skal være klubbens revisor i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse eller afleveres på generalforsamlingen inden
dagsordenens pkt. 8.
Stk. 8 - Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.
ENKELT MEDLEM må stemme på max. 2 personer.
FAMILIE MEDLEM må stemme på max. 2 x 2 personer.
OBS: Det er TILLADT at kopiere stemmesedlen, hvis du
ikke ønsker at klippe i bladet!

Enkelt
medlemskab:

(max. 2 kryds)

Familiemedlemskab:

(max. 4 kryds)

Catja Hamæl .........
Poul H. Jensen ......
Nada Nikolic .........
Det er TILLADT at kopiere stemmesedlen, hvis du ikke ønsker at klippe i bladet!
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Bestyrelsens forslag til ændringer af klubbens love, bl.a. på baggrund
af Dansk Kennelklubs ”skelet love”, samt ændring til de etiske regler.
Bestyrelsens forslag til ændringer af klubbens love, bl.a.
på baggrund af Dansk Kennelklubs ”skelet love”, samt
ændring til de etiske regler.
Forslag 1:
§ 1 Navne og hjemsted
Stk. 3 Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.
Ændres til:
Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love og tilhørende
reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den
mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKK´s love oprettede
overenskomst.
Motivation: tilpasning til DKK’s standart vedtægter for specialklubberne
Forslag 2:
§ 3 Klubbens formål.
Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK›s formål og internationale forpligtelser
at arbejde for at fremme kendskabet til Rhodesian Ridgeback,
samt gennem oplysning og i handling at fremme hensigtsmæssig avl og andre aktiviteter, der bevarer og/eller forbedrer
racens kvalitet i forhold til racestandard, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
Ændres til:
Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser
at arbejde for at fremme kendskabet til Rhodesian Ridgeback,
samt gennem oplysning og i handling at fremme hensigtsmæssig avl og andre aktiviteter, der bevarer og/eller forbedrer
racens kvalitet i forhold til FCI racestandard, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
Motivaion: tilpasning til DKK’s standart vedtægter for specialklubberne

Forslag 3
§ 4: Avlsarbejde.
Stk. 2 Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for
avlsarbejdet med klubbens race
Ændres til:
Stk. 2 Klubben er efter aftale med DKK berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.
Motivation: tilpasning til DKK’s standart vedtægter for specialklubberne
Forslag 4:
§ 5: Medlemskab.
Nyt stk. 6
Stk. 6 Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.
Motivation: Med denne tilføjelse har vi en mulighed for at udnævne æresmedlemmer – vi er en klub med 30 års historie,
hvor der bør være en mulighed for at hædre personer der har
gjort en ekstra ordinær indsats for klubben og dermed racen,
Forslag 5:
§ 6: Kontingent.
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2 Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal, for at være rettidigt betalt, findes på den af klubben
dertil anviste bankkonto senest den sidste hverdag før den 15.
februar. Ved indmeldelse i løbet af året betales kontingent for
resten af dette år med en forholdsmæssig del af det årlige
kontingent - svarende til det antal hele måneder, der er tilbage
af kalenderåret.
Stk.3 Opdrættere, der indmelder hvalpekøberne, skal kun
betale ½ pris for første års kontingent for disse.
Ændres til
§ 6 Kontingent.
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark
Barn & hund og Juniorhandling
Fra det nye udstillingsårs start vil der ske nye
ting med Barn & Hund samt Juniorhandling.
Der vil være flotte rosetter til de placerede, flotte præmier til alle, der vil være en pointliste og
en pokal med gravering til hhv. årets Barn &
Hund handler samt Juniorhandler.
Så hjælp jeres børn i gang med lidt hyggelig
ringtræning og tag familien med til udstilling.
Sponsor for Barn & Hund samt Juniorhandling:
Maxi Zoo Gentofte - DK tømrermesteren
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Stk. 2 Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves i løbet af december måned hvert år. Er kontingentet ikke
betalt 10. januar, vil der blive udsendt rykkere. Kontingentet
skal, for at være rettidigt betalt, være betalt senest 20. februar.
Motivation :For at kunne udnytte muligheden for opkrævning
af kontingent igennem DKK’s system Hundeweb, kræves der
en til retning af vores regler på området. Dette vil dels lette
arbejdet for kassereren og dels vil det betyde at vi mister færre
medlemmer, idet der vil være mulighed for tilmelding til betalingsservice.
Forslag 6:
§ 9 Bestyrelsens arbejde.
Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.
Ændres til:
Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
motivation: præcisering
.
Forslag 7:
§ 13 Afstemning på generalforsamling.
Stk. 2 Lovændringer kan kun vedtages med majoritet på 2/3 af
de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig
hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede
medlemmer.
Ændres til:
Stk. 2 Lovændringer kan kun vedtages med majoritet på 2/3 af
de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.
Motivation: Urafstemning er for klubben en meget bekostelig
affære. Da forslag til evt. lovændringer er offentlig-gjort inden
generalforsamlingen, har alle medlemmer en mulighed for at
deltage og afgive deres stemme. Generalforsamlingen bør
være klubbens højeste myndighed.

Forslag 8:
§ 16 Disciplinære foranstaltninger.
Stk. 2 Beslutning om disciplinær foranstaltning kan kun træffes
af DKK›s disciplinærnævn.
Sanktionerne kan være tidsbegrænsede eller for stedse.
Ændres til:
Stk. 2. Rhodesian Ridgeback klubbens bestyrelse kan bringe
sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter
kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der
henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i
DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.
Motivation tilpasning til DKK’s standart vedtægter for specialklubberne, der nu giver mere selvbestemmelse ud til klubben
Forslag 9 – ændring til de etiske regler:
§ 9 Alle hvalpe skal være basisvaccinerede ved 8 ugers
alderen inden overdragelse til den nye ejer, hvorved forstås
en vaccination mod ���������������������������������������
parvovirus, hundesyge, smitsom leverbetændelse og kennelhoste.
§10: Alle hvalpe skal overdrages sunde, i god foderstand og fri for
parasitter, herunder ormebehandlede mindst 2 gange. Hvalpene
skal ved 8-ugers alderen gennemgå en sundhedsundersøgelse
hos en dyrlæge, der for hver hvalp udfærdiger sundhedsattest,
der medfølger hvalpen til den nye ejer.
Ændres til:
§ 9 udgår helt. Ny § 9:
Alle hvalpe skal overdrages sunde, i god foderstand og fri for
parasitter, herunder ormebehandlede mindst 2 gange. Hvalpene skal før aflevereingen gennemgå en sundhedsundersøgelse hos en dyrlæge, der for hver hvalp udfærdiger sundhedsattest, der medfølger hvalpen til den nye ejer. Eventuelle
vaccinationer før overdragelsen bør ske ifølge dansk dyrlægeforenings gældende anbefalinger.
Øvrige paragraffer rykker herefter en tak op.
Motivation: grundet 2013 diskussionen i dansk presse vedrøgende vaccination af hvalpe og eventuelt ændring af gældende praksis finder avls og sundhedsudvalget samt bestyrelsen
det formålstjeneligt at ændre vores regler.

Notits

Notits

HJEMKALDELSE
AF VANDREPOKALER

RESULTATER
AF BRUGSPRØVER ...

Frist for aflevering af Rhodesian Ridgeback
Klubbens vandrepokaler er

... fra 1/6 til 31/5 (LP, rally, Schweiss m.v.) skal
indsendes til aktivitet@ridgebackklub.dk, således de er aktivitetsudvalget i hænde senest

29. maj 2014
- evt. til Erik på FDA’s udstilling i Stepping.

15. juni 2014
- vær venligst opmærksom på at det er hundeejerens eget ansvar.
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Annonce:

Fæ lle sre præ se nt at ione n for
Drive nde og Appor t e re nde Ja gt hunde
a fholde r

Ce r t ifik at udst illing
Torsda g de n 2 9 . m a j 2 0 1 4
Tre k løve rha lle n, St e pping v/Christ ia nsfe ld

Dom m e re :
Simon Mills, Australien: Jack Russel Terrier, Parson Russel Terrier,
Border Terrier, øvrige Spaniels
Tina Grubbe, Danmark: Øvrige terrierracer
Tine Blume, Danmark: Gravhunde, alle varianter
Gunnar Nymann, Danmark: Amerikansk Cocker Spaniel, Cocker
Spaniel
Erling Kjær Pedersen, Danmark: Rhodesian Ridgeback, Nova Scotia
Duck Tolling Retriever, Dansk Støver Klubs racer, KJS racer i gruppe 6, 7
og 8
Pra k t iske oplysninge r:
Anmeldelsesfristen udløber den 27. april 2014
Der kan tilmeldes online på www.hundeweb.dk eller på specialklubbens
anmeldelsesblanket, der sendes til
Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfløjen,
4660 St. Heddinge – tlf.: 74 87 10 36 (mellem 18.00 og 19.30).
Anmeldelsesblanket og betaling skal være foretaget senest 27. april 2014
Der kan tilmeldes i alle klasser incl. babyklasse. Gebyr følger DKKs
regler.
Tilmelding til Barn og Hund samt juniorhandling sker på dagen.
Udstillingen foregår udendørs
Foto: Thomas Andreasen

Invitation til RRK’s Cert udstilling i Slagelse
den 26. april 2014 i forbindelse med
Generalforsamlingen
Dommer: Moa Persson, SE
Tilmelding på www.hundeweb.dk
Sidste frist: 06.04.2014
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10 års fødselsdag
- DKCH DEVDHCH DECH M’gongo Tasu A’mwisho
af Ane Marie V. Vilhelmsen
Private fotos
Den 9/4 2004 kom Mwisho-drengen til verden hos Kennel
M`gongo v/Klaus Lambæk og efter 2½ uge (fik lov til at komme tidligere på besøg end annonceret) gik turen til Harridslev
min. 1 gang om ugen – de sidste 2 uger inden afhentning, var
det 2 gange om ugen. Valget stod mellem 2 af de 3 drenge
og det var et svært valg. Et valg der til sidst blev truffet med
hjertet og alt andet kom så i anden række. Og det blev et
valg, som aldrig er blevet fortrudt – en mere rar, blid, kærlig
og drenget hund, skal man lede længe efter – han er simpelthen en en`er.

Rent udstillingsmæssig har Mwisho klaret sig godt og han er
kendt rundt omkring for hans altid logrende hale og gode temperamentbåde i og udenfor udstillingsringen.
Lure-coursing er stadig hans aller bedste fornøjelse og hans
alder taget i betragtning, er han stadig blandt de hurtigste hunde, hvilket er utrolig flot.
Schweiss har han også prøvet kræfter med, men…. hvorfor
gå efter det gamle blod, når der nu er dyr et sted derude!!

Den 6. juni 2004 flyttede Mwisho endelig hjem til os i Sunds –
hvor han blev modtaget med stor kærlighed fra Chessies side
– Mwisho har altid været Chessie`s ”hvalp” – hun har passet
på ham, leget med ham og beskyttet ham – helt fantastisk.
Mwisho gjorde hans entre i udstillings-og lure-coursingverden
på Juelsberg Gods på RR-dagene 7-8/8 2004.
Mwishjo vandt hans første udstilling over 3 andre han-babyer
og blev bedste baby og dagen efter fik han hans første lurecoursing-tur (ca. 20-30 meter) og var han til at stoppe? – det
krævede i hvert tilfælde nogle kræfter at holde en sprællende
hvalp, efter først at have fanget ham.
Så man kan sige at RR-dagene 2004 blev afgørende for Mwishos videre gøren og laden.
Vi var så småt begyndt at udstille i Tyskland og den 21/11 2004
startede Mwishos udstillingskarrierer i Tyskland og der er fulgt
masser af udstillinger efter – også i Tjekkiet og en enkelt i
Luxembourg.
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Træning i DCH-regi på hyggehold er det også blevet til - hele
6½ år.
Tak Klaus og Belinda fordi I overlod denne dejlige dreng til os
og et kæmpe stort tillykke til hans kuld-søskende med de 10
år den 9/4 2014.

Annonce:
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Reportage:

RRK
Rallyprøve
i Hadsten 23/11 2013
Af Karina Green
Foto: Karina Green

For første gang har RRK holdt en officiel
rallyprøve, der var åben for alle racer
– og sikke en succes!
Det startede med at klubben blev kontaktet af Helle Gadeberg,
der har Hundehuset (indendørs træningshal) i Hadsten, som
spurgte om vi ville være med til at afholde en rallyprøve, da der
ikke var særlig mange rallyprøver i efteråret. Helle er uddannet rallydommer, så hun kunne tilbyde både et sted at holde
prøven, at være dommer, nogle hjælpere og en del erfaring i
at holde prøver, eftersom hun havde prøvet det før. Så beslutningen var ikke svær at træffe!
Der var en masse forberedelser op til med at få lagt prøven online, bestilt sløjfer, lavet tidsplan, snakket med deltagere osv.,
men heldigvis var vi flere om det, og alle knoklede for at nå det
hele til tiden. Det var en stor hjælp at have Helle Gadeberg
med i teamet, og personligt er jeg ikke sikker på, at jeg havde
klaret mine opgaver (som prøveleder) ligeså godt uden hende
at trække på.
Inden selve prøvedagen nåede vi at komme op på så mange
tilmeldinger, at der var oprettet venteliste, men det passede
med, at lige inden prøven var der nogle afmeldinger, så alle fik
plads. Det blev til 56 tilmeldinger!
Det blev d. 23., og tid til at se om vi nu også havde styr på
alt. Det var en kold dag, men folk var glade og spændte på at
komme i gang. Helle og Susan (dommeraspirant) havde lavet
nogle fine baner, og de var rigtig gode til at give deltagerne
en god oplevelse. Vi havde glemt nogle småting undervejs,
men alt i alt forløb dagen rigtig godt, og vi fik en masse søde
tilbagemeldinger.

20

Vidste du at ...
Tekst: Bille Ruwald, dyrlæge
Kilde: Politihunden

... et hårdt træk i hundens halsbånd kan nedsætte hundens
lugtesans eller helt fjerne dens lugtesans i flere minutter?
Gentages det pludselige og hårde ryk i halsbåndet på hunden
kan næsens lugteevne nedsættes i op til flere uger!
Dette kræver vist lidt mere forklaring. Først mit kildemateriale.
Denne opsigtsvækkende opdagelse blev offentliggjort i efteråret 2010 ved et ”Geruchs symposium” (det betyder lugtesymposium) på veterinærhøjskolen i Hannover Tyskland.
Forskeren der har fundet ud af det hedder dr. Hatt og han er
tillige professor. Hvis det skal skrives korrekt som kildeoplysning i en artikel så skriver man sådan: (dr. Hatt et al.) Hvad var
det så at Hatt fandt ud af? Han opdagede det nærmest som en
sidegevinst idet han fandt ud af at mennesker der får et piskesmæld i nakken efter for eksempel en bilulykke helt eller delvist kunne miste deres lugtesans. Når man mister sin lugtesans så bliver smagssansen også dårligere i det lugtesansen
”hjælper” smagssansen. Dette glæder både dig og din hund.
Lidt for forståelsen
Inden i næsehulen sidder lugtesansen. Det er en meget kompliceret sag, som kun indenfor de sidste årtier rigtig er blevet
forstået. Afhængig hvilket dyr man er eller hvilken race hunden
tilhører findes der fra få millioner til flere hundrede millioner
modtagerceller. Hunde har ifølge mine kilder mellem 50 og
220 millioner lugteceller. Langnæsede hunde der samtidig
gennem tiderne har skulle bruge deres næser til for eksempel
at hjælpe deres ejer i jagt eller andet arbejde har flere modtageceller (receptorer) end hunderacer der gennem tiderne kun
har været brugt som selskabsdyr. Det er dog for os uden betydning idet hundens lugteevne er så god at vi slet ikke udnytter dens kapacitet fuldt ud alligevel. En tæve har flere lugteceller end en hanhund. En hund med mørk pels har flere
lugteceller end en hund med lys pels. Hvis du lige skal have et
billede på hvordan dette kan lade sig gøre så tænk på en
græsplæne. Den kan være fuldt besat med græs eller den kan
have få græsstrå spredt på overfladen. Ligeledes forholder det
sig med næsens lugteepithel. Den samme overflade kan have
forskellig ”tæthed” af lugtereceptorer. Alle disse receptorer har
hver deres ”ledning” (fila olfactoria) op til hjernens lugtekolbe.
Hjernens lugtekolbe sidder foran i hjernen. For at alle disse
fine små nervetråde kan komme ind til lugtekolben i hjernen
skal de igennem et knoglestykke som hedder ”sibenet”.

Sibenet danner loft og sider i bageste del af næsehulen. Du
skal endvidere forestille dig at hjernen ligger i en væske og
derfor ikke sidder fast på knoglesiderne. Hjernen ligger for at
sige dette en smule simpelt i en væske. Dette bevirker at hjernen hvis hovedet pludselig får et hurtigt og hårdt drej ikke kommer hel med lige så hurtigt som hjerne-knogle-kassen gør det.
Dette kan bevirke mange forskellige tilstande i hjernen. En af
dem er at sibenet laver en kæmpe påvirkning på de millioner
af små nervetråde som går igennem sibenet og de bliver mere
eller mindre ”klemt”. Dette bevirker en fra lille og ubetydelig
påvirkning af lugtesansen til en permanent og evig forsvunden
lugte sans. For bedre at kunne forstå dette kan du forestille dig
at du får affyret et skud ud for et af dine ører. Dette skud nedsætter din høresans i et stykke tid.
Udsættes dit ører mange gange for et skud lige ud for øret så
forsvinder din høresans helt eller delvist for evigt. Det samme
er det med den voldsomm påvirkning af nervetrådene når der
går igennem sibenet. Der findes to forskellige måder hvorved
sibenet påvirker nervetrådene på så lugtesansen nedsættes.
Et stort kraftigt ryk og denne ene gang er nok til at lugtesansen
forsvinder. Den anden måde er at give hunden mange halvstore ryk i halsbåndet så sibenet mange gange klemmer nervetrådene. Denne gentagne traumatiske påvirkning af nervetrådene vil med tiden nedsætte lugtesansen mere og mere.
Hvor længe er lugtesansen så væk? Hos vore arbejdende
hunde er det en ganske alvorlig sag at miste eller at få nedsat
sin lugtesans. Det er jo lugtesansen hunden finder føde med.
Min erfaring viser at tilstanden hos hunden varer fra få minutter op til flere uger. Lugtesansen nedsættes kun, men forsvinder ikke helt. Det længste jeg har observeret at en hund havde
”mistet” sin lugtesans var 6 uger. Både med og uden behandling så vente lugtesansen tilbage. Hvor meget lugtesansen
nedsætte hænger sammen med hvor hårdt du giver et ryk i
halsbåndet. Der findes for øvrigt et medicinsk præparat som
afhjælper den pludselig momentane ”døvhed” i lugtesansen.
Det er en injektion som kan gives så hurtig som muligt efter
påvirkningen. Spørg evt. din dyrlæge
Symptomerne på hunden er lidt forskellige. Det er dine observationer der som regel fortæller at der er noget galt. Hunden
arbejder ofte videre, men virker som om den er ”dum”. Den
kan ikke forstå at den ikke kan lugte eller lugte så godt siden
laver handlinger som du ikke er vant til at se den gør.
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Udstilling på godt og på ondt
Af Poul H. Jensen
Private fotos

I begyndelsen af 1999 havde Netti og jeg ingen anelse om, at
vores liv var på vej til at ændre sig på radikal vis.
I juni måned det år, hentede vi vores nye Ridgeback hvalp
hos Nada og Anders (Kennel Kinyemi). Formålet, for os, var
at få en familiehund, som vi tidligere havde haft det og som vi
kunne gå lange ture med og i øvrigt have som ”nussehund”.

disciplineret. Da vi så kom til den individuelle bedømmelse,
syntes han åbenbart, at nu var det blevet lige lovligt kedeligt
at være artig. Da vi blev bedt om at løbe til modsatte hjørne
af ringen og tilbage, indledte Buksie en gangart, som bedst
kan beskrives som ”kolbøttegedebukkespring”, samtidig med,
at han brugte udstillingslinen som tyggepind. Den venlige
dommer gav os endnu en chance, med samme resultat. Buksie
havde en fest og jeg tænkte ”lad os få pakket sammen og
se at komme hjem”. Nå, vi skulle, forestillingen til trods, være
med under placeringen, selvom jeg var overbevist om en pinlig
sidsteplads. Stor var min forbavselse og glæde derfor, da vi
lidt efter stod som nr. 2 med reserve-juniorcertifikat. Åbenbart
var hans eksteriør faldet så meget i dommerens smag, at det
overstrålede hans noget alternative gangart.
Den lille blev den store
Buksie fik efterhånden lært lidt disciplin og begyndte at vinde
af og til. Han var en ”lille” hanhund og også dengang var det
ofte hunde i toppen af standarden, størrelsesmæssigt, der
vandt. Alligevel vovede vi i 2003 at tilmelde ham den svenske
RR-Dag ”Specialen”, i håbet om evt. at få en placering.
I championklassen, hvor Buksie stod, var der tilmeldt 13
championhanner. Deriblandt en række meget succesfulde
Champions så som BISS01-vinderen, Verdensvinderen fra
2002 samt en række andre multichampions. Dommeren, en
sydafrikaner ved navn Lothar Rohmer, var imidlertid ikke i tvivl
og til vor store overraskelse, vandt vi championklassen. Lidt
senere, efter bl.a. at have besejret Buksies far Astor, stod vi
som Bedste Han og skulle vente til næste dag for at konkurrere
med den bedste tæve om titlen BISS03. Da vi absolut ikke
havde regnet med denne udgang på dagen, måtte vi tilbage til
hotellet for at sikre os en overnatning mere, hvilket heldigvis
lykkedes.

Et ønske fra Nada om, at vi skulle udstille Buksie, som han
kom til at hedde, ”et par gange”, betød imidlertid, at vi blev
ramt af det man kan kalde ”udstillingskuller”. Fra aldrig at have
sat vore ben på en hundeudstilling, er vi gået til, på de godt
14 år, der er gået siden, at have besøgt over 500 udstillinger
i 15 lande. At det er blevet til så mange skyldes jo især, at
Buksie og senere Bakari udviklede sig til meget vindende
udstillingshunde.
Al begyndelse er svær
Sådan begyndte det dog ikke. På de første 2 år lykkedes
det kun at vinde en enkelt udstilling og det var langt fra hver
gang vi fik det eftertragtede CK, som er adgangskortet til den
videre konkurrence. Imidlertid syntes vi, det var hyggeligt og
fortsatte derfor hårdnakket. Vi prøvede sågar i udlandet. Først
i Sverige, hvor Buksies far Astor boede og hvor vi ofte deltog
i hans avlsklasser. Noget vi var meget stolte over at blive
inviteret til.
Man må kravle før man kan gå
Også Tyskland blev forsøgt, første gang i Berlin, hvor Buksie var
en af 7 juniorhanner. I starten gik det helt fint. Dommeren sendte
os alle 7 rundt i ringen og den unge Buksie opførte sig rimeligt
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Næste dag gik med at vente i spænding og dagen føltes meget
lang. Til vores overraskelse og glæde havde Nada taget turen
over sundet, for at følge Buksie i den afsluttende konkurrence.
Hen på eftermiddagen stod vi så overfor en, i mine øjne,
næsten uoverstigelig forhindring i skikkelse af en meget smuk

og ekstremt velgående levernæset tæve fra Kennel Rex
Ventors, som ydermere havde vundet ”Specialen” året før. Jeg
sagde til Buksie, at nu gjaldt det om at spænde livremmen ind
og gøre sit bedste og han må have hørt, hvad jeg sagde, for
kort efter stod vi med den største sejr i hans karriere.
Der var på de 2 dage tilmeldt i alt 218 Ridgebacks og der stod
vi, med rosetter, pokaler, plaketter etc. og den første og til dato
eneste dansk opdrættede og - ejede Ridgeback, som vinder af
den svenske Ridgebackdag.
Sikke en fest.
Selv en prof kan fejle
Som I nok kan forstå, var vi efterhånden blevet temmelig
erfarne i at udstille, både i ind- og udland. Det kan imidlertid
kikse for selv den bedste.
I begyndelsen af marts 2007, havde vi besluttet at drage til
München for at udstille Bakari, Buksies søn, som vi havde
hentet i Slovakiet året før. Han kunne vinde det afgørende
juniorcertifikat og dermed blive tysk juniorchampion og
det endda på sin 1 års fødselsdag. Da vi ankom til hotellet
i München, viste det sig imidlertid, at jeg ved en fejl havde
booket værelset, som selvfølgelig var forudbetalt, på en forkert
dato, så vi måtte derfor betale værelset endnu engang, for at
få et sted at overnatte.
Jeg var ikke ligefrem i kridthuset hos Netti den aften.
Næste dag kørte vi ud til Olympiahalle, hvor udstillingen skulle
foregå. Vi pakkede ud, læssede alt vores grej på rullevognen
og trillede frem til indgangen. Prof som jeg jo er, orienterede

jeg mig straks om, hvilken ring vi skulle være i, hvorefter jeg
henvendt til Netti sagde ”Vi kan godt gå tilbage til bilen, det var
i går vi skulle have udstillet”.
Hvis jeg ikke var i ”bad standing” pga. hotellet, så blev jeg det
da nu.
Jeg havde simpelthen set forkert af datoerne med det resultat,
at vi kunne køre hjem igen med uforrettet sag. Sådan kan det
gå, selvom det er sjældent, for selv den mest erfarne.
How to do
Hvis du får lyst til at udstille udenfor Danmarks grænser, er
det første du skal tjekke, at hundens vaccinationer etc. er i
overensstemmelse med det givne lands bestemmelser.
Oplysninger om dette findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Dernæst kan du gå ind på div. nationale kennelklubbers
hjemmesider eller evt. de lokale Ridgebackklubber og her
finde lister over de udstillinger, der afholdes i det enkelte land.
Her gives også for det meste anvisning på, hvordan man
tilmelder og betaler.
Ofte må man jo også overnatte og her kan det anbefales at
benytte en af de mange hjemmesider (hotels.com, booking.
com etc.) til at reservere hotel el. lign. De tilbyder booking med
betydelige rabatter og man kan hos nogle betale on-line i DKK.
Samtidig kan man se, om det givne hotel tillader kæledyr. Det
er for det meste intet problem i det sydlige udland, hvorimod
det i Norge og Sverige kun er få steder, de tillader hunde.
Jeg kan kun sige, prøv jer frem og håber I får lige så megen
fornøjelse af det, som vi har haft og har.

Notits
HUSK ...
... at skrive navn på fotograf, når
I indsender billeder til bladet.
... at det er JERES ansvar, at
der er tilladelse fra fotograf til at
bruge fotoet i bladet.
... at evt. folk på fotoet også skal
give deres tilladelse til, at fotoet
må komme i bladet.

Foto: Nanna Svendsen
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Hvad er en mentalbeskrivelse og hvorfor
Af Henriette Vistrup
Teamleder og mentalbeskriver i Dansk Kennel Klub
I Dansk Kennel Klubs (DKK) mentalbeskrivelse anvender man
testmodeller, der i så høj grad som mulig adskiller hundens
medfødte adfærd fra det tillærte og trænede.
Etologiske grundprincipper -Etologien beskæftiger sig med
alle de bevægelser en hund har, påvirkninger fra omverdenen
og de fysiologiske processer i hunden. Når man beskæftiger
sig med hundens adfærd, er det først og fremmest ved at iagttage de handlinger, hunden foretager sig.
Medfødt adfærd: JAGT, FORSVAR, FLOK og UNDERSØGELSE.
Medfødt adfærd er instinktive handlinger som samles til handlingsserier, som igen bliver til hele funktioner. Disse instinktive
handlinger reguleres og styres af systemer og mekanismer,
der udløser bestemte handlinger, når hunden er under påvirkning af den rette motivation. Disse handlinger er artstypiske og
kan ikke ændres gennem avl.
Individuel adfærd:
Den vigtigste årsag til at hunde opfører sig forskelligt selv om
alle instinktive handlinger udføres ens inden for arten er de
således tærskelværdier.
Tærskelværdier er et kontrolsystem, som bremser handlinger
og handlingsserier. Hver enkelt handling eller instinktbevægelse har sin egen tærskelværdi.
Tærskelværdierne er forskellige for hver individ og kan ikke
ændres gennem træning, men alene gennem langsigtet avl.
Eksempel;
Nysgerrighed er en værdi vidregivet gennem forældredyrerne.
Hunde kan trænes til at følge hundefører uanset opgave, men
at hunden selvstændigt tager kontakt til en ”overraskelse”,
kræver nysgerrighed hos hunden, uden denne egenskab kommer hjælpen fra hundefører.
Indlæring/Tilpasningsevne: En individuel evne til at udnytte
sine medfødte anlæg i ændrede opgivelser samt tilpasse sig
f.eks. social adfærd. Et individ skal have mulighed for at gøre
erfaringer gennem prægning og oplevelser. Nogle tilegner sig
nemt og vil have vanskeligere ved at lære.
I DKK kan hunde blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr. gamle. Alle test resultater registreres, men kun resultater fra hunde
i alderen 10 til 24 mdr. indgår i beregninger af statistikker for
den pågældende race. En hund kan beskrives mere end én
gang, men det er det første resultat, der vil blive registreret og
indgå i DKK’s statistik.
Alle hunde kan blive mentalbeskrevet, såfremt der er udarbejdet en ønskeprofil for racen – ønskeprofilen for hver enkelt
race er blevet udarbejdet i samarbejde med den
enkelte specialklub.
Man arbejder for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom
pelsfarve, højde, tandfejl m.fl. kan være det.
Mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr,
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men lige så vigtig for hundeføreren der gerne vil vide mere om
hundens egenskaber til selvstændigt at løse opgaver. DKK’s
mentalbeskrivelse blev officielt indført i foråret 1999, men er
for de fleste racer en frivillig beskrivelse.
Formålet med afholdelse af mentalbeskrivelse er at fremme interessen og forståelsen for hundens mentalitet, herunder at give
• specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofil
• opdrætterne et avlsredskab
• hundeejerne kendskab til egne hundes mentale egenskaber
Til DKKs mentalbeskrivelser benyttes 4 autoriserede mentalbeskrivere, hvoraf den ene skal være en teamleder.
Det er god skik at alle deltagere går med som publikum ved
hver enkelt ekvipage. Publikum vil på dagen udgøre en FLOK,
som hunden kan benytte, hvis et moment i første omgang
kræver lidt afstand.Der er 8 momenter i testen. Det er vigtig at
forstå, at denne dag er hundens dag. INGEN kommandoer er
tilladt og hunden skal holdes i slap lang line. Der vil forekomme momenter, hvor hundesnoren skal SLIPPES!
Moment 1 – Kontakt
Hund og fører går
frem og tilbage i gruppen (publikum), for
dernæst at gå ud til
testlederen og stille
sig foran – her afventer man hilsen fra TL
(TestLeder). TL byder
velkommen og giver
hunden anledning til
kontakt, og beder HF (HundeFøreren) fortælle lidt om sin
hund. TL går en lille tur med hunden og ser om hunden vil lade
sig håndtere af en fremmed person.
Moment 2 – Leg
En leg startes op ved
at HF får en sæk som
kastes mellem TL og
HF 3 gange. Herefter
kaster TL sækken ud
til siden for at teste
om hunden ønsker at
gribe efter objektet.
Legen gennemføres 3
gange og afsluttes
med en trækkeleg mellem TL og hunden. HF forholder sig passiv under trækkelegen!
Moment 3 – Jagt
HF holder hunden i
halsbåndet (snoren er
taget af). HF stiller sig
på en standplads som
er placeret ude i terrænet. Haren (hvid klud)
aktiveres og zig-zag’er
mellem de opsatte
stænger, hunden slippes når HF bliver prikket på sin skulder af TL. Der laves 2 gennemløb i dette moment.

Moment 4 – Aktivitetsniveau
HF bliver bedt om at
stille sig på en plade
(stålplade) ved skovkanten. Hunden skal
have en 1,5-2 meter
lang slap line. HF bliver bedt om at kigge
ud i den blå luft. Her
skal man blive stående i 3 min.og forholde sig passiv under
hele forløbet (ingen snak) – Det er meget lang tid!
Moment 5 – Overraskelse
HF går gennem gruppen, TL udpeger den
skjulte kedeldragt. HF
fortsætter i RASK gang
direkte mod dragten.
Når hund og fører er
ca. 4 meter fra dragten
springer denne pludselig op. HF stopper, slipper omgående linen, og bliver stående. HF bliver guidet af TL under resten af forløbet. Efter kontakt med kedeldragt beder testlederen HF gå i et naturligt
tempo med hunden i moderat slap line til markeringspinden
ca. 8 meter bag kedeldragten, her vender HF om og kommer
tilbage til TL. Denne kontrol af tilbageværende ubehag gennemføres 3 gange.
Moment 6 – Lyd
HF går gennem gruppen, TL udpeger den
skjulte plade, HF fortsætter i RASK gang,
forbi pladen. Når kæden bliver trukket henover pladen, stopper
HF, slipper linen og
vender front mod pladen. HF guides af TL under resten af forløbet. Efter kontakt
med pladen beder testlederen HF gå i et naturligt tempo med
hunden i moderat slap line til markeringspinden ca. 8 meter
forbi pladen, her vender HF om og kommer tilbage til TL.
Denne kontrol af tilbageværende ubehag gennemføres 3
gange.
Moment 7 – Spøgelser
HF går gennem gruppen til standpladsen, og stiller sig herpå – Hold
godt fast i linen! Når hundens opmærksomhed er rettet fremad, kalder TL de 2 spøgelser frem ved
hjælp afhåndsignaler. Styret af
håndsignaler rykkes spøgelserne 3
meter ad gangen frem mod HF og
hund. Når spøgelserne er 4 meter
foran hunden eller HF, standses
spøgelserne og drejes væk fra hinanden og indtage en passiv stilling. HF bliver bedt om at tage
linen af hundens halsbånd. HF guides af TL til at rykke frem
mod hvert enkelt spøgelse hvor de til sidst afklædes deres
dragter og figuranten hilser på hunden.

Moment 8 – Skarp
lyd
TL anviser en plads
20 meter foran flokken
og HF bliver bedt om
at tage linen af sin
hund. HF får udleveret
en sæk og bliver bedt
om at opstarte en leg
med sin hund (bold eller handske kan evt.
tages i brug som alternativt legetøj). Under legen skydes der 2 gange. TL beder HF
tage line på sin hund. Legetøjet gemmes væk. HF og hunden
forholder sig passivt ude i terrænet, der skydes igen 2 gange.
Efter at have afsluttet 8. moment gennemgår TL beskrivelsen
af mentaltesten for HF samt publikum.
Hvis testen afbrydes
Mentalbeskrivelsen afbrydes, hvis en fortsættelse af testen
må skønnes at rumme en risiko for skader på hund eller testpersonale.
Mentalbeskrivelsen er imidlertid bygget op på en sådan måde,
at stresspåvirkningen af hunden er stadig stigende under testen. Det er tilsigtet, men rummer en risiko for, at enkelte hunde på dagen ikke kan klare belastningen. Det må antages, at
en hårdt presset hund kan påføres kortere eller længerevarende skader af psykisk art, hvis den tvinges til at gennemføre
testen. Derfor afbrydes mentalbeskrivelsen, hvis hunden udviser tegn på, at den ikke kan klare belastningen, uanset hvilket
moment hunden er i gang med. Bemærker testlederen, at hunden har problemer, afbryder testlederen momentet midlertidigt
og konfererer med de andre mentalbeskrivere i teamet, inden
testen afbrydes!
Generelt
For alle hunde gælder det, at de kan blive til hvad som helst!
Mentalbeskrivelsen er et værktøj som viser hundens potentiale på dagen, og så er det op til ejeren, at sørge for at den får
de stærke sider til at være styrbare eller få de svage sider
styrket så hunden bliver komplet.
I mentalbeskrivelsen testes de mentale egenskaber, som alle
hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundes medfødte motivation for netop denne adfærd og påvirkning. Letheden,
hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra
hund til hund.
Ved beskrivelsen kan man konkludere visse ting ud fra resultaterne. En frimodig, nysgerrig og velfungerende hund, vil
selvstændigt undersøge det den møder på sin vej. Endvidere
vil en meget nysgerrig hund, hurtigere komme frem til en pludselig overraskelse. Når vores hunde bliver forskrækket, hvilket
er en helt normal reaktion, er det vigtig, at de i deres afreaktion
kan afstresse og glemme hændelsen igen.
Mentalbeskrivelsen giver et billede af, netop hvornår man
som hundefører skal lade hunden arbejde selvstændigt samt
hvornår hjælp og støtte er nødvendig. Ved at aflæse sin
hund, være tålmodig og udvise interesse, kan man igennem
opbygget tillid lokke lidt nysgerrighed i hunden, så den fuldfører sin ”opgave”.
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Bidt af en gal
udstillingshund
Af Nanna Svendsen
Hundeudstillinger – et ord der i mange menneskers øre klinger
lidt af kongepuddel, hysteriske hundeejere og giver et indtryk
af at være en lukket verden. Selv for en ellers inkarneret hunde-person som mig selv, havde ordet og tanken om hundeudstillinger en lettere afskrækkende virkning. Lige indtil jeg troppede op til RR klubbens udstilling i St. Merløse hallen en
weekend i 2009.
Min første RR er en han uden ridge som vi købte som familiehund, og efter at være faldet pladask for racen gik der ikke
lang tid inden trangen til nr. 2 meldte sig. Her gik tankerne allerede på hvad jeg kunne finde af nye aktiviteter der kunne
udfordre både hund og ejer, og helst i selskab med andre RR
entusiaster. Kennelen hvor jeg har købt mine RR-hunde, gør
det meget i udstillinger, så det var naturligt for mig som nybegynder, at koble mig på hos dem. Udover en masse fantastiske oplevelser med en masse fantastiske mennesker og hunde finder man sig hurtigt som en del af et uvurderligt fællesskab
af tossede hundeelskere der mødes op til flere gange om måneden i ind- og udland. Som hundeudstiller bruger man en
forfærdelig masse penge og tid på at sidde på en stol i timevis
og kigge på mennesker og hunde der løber rundt i ring, for
derefter selv at strække arme, ben og ryg i ganske få minutter
for at vise din hund fra sin absolut bedste side og gøre det helt
rigtige indtryk på dommeren – men det er det hele værd.
Udover de hyggelige stunder, de sjove minder der skabes, og
de spændende rejser det ind i mellem kan byde på, så har det
været med til at skabe et endnu stærkere bånd mellem mine
hunde og jeg, og som med al anden sport kommer man ikke
sovende til det derfor har jeg brugt meget tid i ”træningslokalet” sammen med mine to RR piger (på 2 og 5 år) som har gjort
os til det sammentømrede team vi er i dag, både i og udenfor
ringen. For det er blandt andet et af succeskriterierne for at gå
på udstilling med sin hund – samarbejde!
Som nybegynder skal man først og fremmest lære reglerne og
rutinerne at kende – her kan det godt betale sig at hægte sig
på de mere rutinerede udstillere. I RR klubben er der ALTID
nogen der gerne vil hjælpe hvad enten du er ny i klubben eller
bare ny i udstillingsverden, så det er bare at møde op til en
udstilling og begynde at suge til sig. Til daglig kan man også
flere steder i landet tilmelde sig ringtræning enten ved DKK
eller hos din lokale hundeskole, hvis du har sådan én.
I løbet af året afholdes der flere udstillinger i RR klubbens regi,
men også DKK flere store og små udstillinger rundt om i landet, så der vil altid være mulighed for at finde en udstilling nær
dig. Jeg selv startede med et par uofficielle udstillinger (skuer)
som DKK afholder flere gange årligt. Her får du mulighed for at
vise din hund i udstillingsmiljøet men uden at dine resultater
registreres i stambogen. Jeg har tit oplevet at dommerne til
mange skuer er enormt gode til at uddybe deres kritikker (den
udtalelse din hund får med efter fremvisning), og der er altid
gode råd og tips at hente hvis du har spørgsmål til din fremvisning af hunden og det opnåede resultat. Det kan altså varmt
anbefales at deltage i et par skuer hvis du har lyst til at få afpudset formen inden du tilmelder dig en ”rigtig” udstilling. Dog
skal det nævnes at, til RR udstillinger plejer vi at have nogen
rigtig søde dommere der også altid gerne svarer på dine
spørgsmål efter udstillingen er afsluttet.
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Privat foto

På den praktiske side kræver en hundeudstilling for en nybegynder faktisk ikke det helt store. Du får brug for en udstillingsline – prøv dig frem, lån dig evt. frem til din første udstilling så
du finder den type der passer dig og din hund bedst. Det kan
være meget individuelt fra hund til hund hvad der passer bedst
til stil og temperament, og også til dig som fremviser for den
sags skyld. Derudover er det rart med et par behagelig sko til
at løbe i, for det er unægtelig vigtigt at DU som fremviser også
befinder dig godt i ringen og det kan et par klemte, glatte sko
altså hurtig få ødelagt. Dermed ikke sagt at du behøver at låne
farmors fodformede, for hvis du udstråler selvtillid og velbehag
så gør din hund det også!
Mange vælger at tage et bur med på udstillingen som deres
hund kan hvile i indtil det bliver deres tur i ringen. Hvis du bare
er dig selv og din hund kan du evt. nøjes med et tæppe eller
en pude, men husk at hunden godt kan blive overvældet af de
mange indtryk og lyde, så det vil i det tilfælde være rart for den
at have et trygt sted at søge hen. Desuden er det alt andet lige
noget mere praktisk end at skulle hive hunden med overalt i
kiosken og på toilettet.
Uanset hvordan du vælger at bære dig ad til din første udstilling kan jeg kun anbefale at prøve det af – har du nogen
spørgsmål eller er du bare nysgerrig så mød op til en af klubbens udstillinger hvor og når det passer dig, her kan du altid
får en fornemmelse af hvad det går ud på. Det vigtigste at huske er blot at det skal gøres af lyst – lysten til samarbejde med
din hund, og lysten til at nyde noget hyggeligt samvær med
andre RR tosser! Rigtig god fornøjelse – jeg håber vi ses i
ringen i løbet af 2014!

Foto: Benny Fischer

Aktivitetskalender 2014

Udstillingskalender 2014

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 får klubbens standardtakst i km-penge.
Sjælland:
Nada Nikolic
Tlf.: 3255 6026 / 2539 6026
E-mail: kinyemi@kinyemi.com

Jylland:
Klaus Lambæk
Tlf.: 5663 6345
E-mail: mgongo@mgongo.dk

Søren Holmgård
Tlf.: 2010 0124
E-mail: holmgaard@zumelis.dk

Helle Lauridsen
Tlf.: 8624 4069
E-mail: helle@kibutata.dk

Vibeke Poulsen
Tlf.: 3966 3134 / 2822 8746
E-mail: kennel@bittenus.dk

Stinne Elgaard
Tlf.: 8655 4242
E-Mail: stinne@akizuri.dk

Fyn:
Anna Marie Haslund
Tlf.: 3510 6004 / 2180 8334
E-mail: haslund@cool.dk

Ane Marie Vilhelmsen
Tlf.: 9714 4072 / 4079 4072
E-mail: rhodesian-ridgeback@izinja.dk
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Klubben ønsker tillykke:
LP1:

Ny Rally Begynder Mester:

Ny Rally Begynder Mester:

Ny Rally Begynder Mester:

Ny Rally Begynder Mester:

Ny Tysk Junior Champion:

LP1

Bikita’s Legacy Anaya

RBM

RBM

Adoreas Rigded Boa

LP1 RBM

Bikita’s Legacy Anaya

Ny Rally Øvet Mester:

DKCH DEVDHCH SICH UHP RBM RØM Akizuri

Ika Asani

Thukela Amma Of Uncas

RBM Hazinas

6th Fidela By U

DEVDHJCH Mbwa

Mzuri’s Dogo

Husk at sende foto,

stamtavlenavn og den
nye titel i en mail til blad@
ridgebackklub.dk, hvis I vil
have jeres hund med under
”Klubben ønsker tillykke”.
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Hvalpelisten

pr. 15.03.2014
Født

Opdrætter

Forældre

Hanner

Tæver

Opdrætter

Forældre

Forventet
fødsel

Forventet
levering

U. 13

U. 21

U. 16

U. 24

U. 20

U. 28

U. 21

U. 29

Ingen p.t.
Parrede
Tæver

Planlagte
parringer

Zindika
Gunderødvej 3
2980 Kokkedal
Danmark
Tlf.: 4828 0148
caroline.l1@hotmail.com
www.zindika.dk

F:

DEVDHCH Chadari Chiremba

M:

Kinyemi Koka E’Kimya
HD: A, AD: 1

Kinyemi
Øllemosevej 11
4690 Haslev
Danmark
Tlf.: 25 39 60 26
kinyemi@kinyemi.com
www.kinyemi.com

F:

Kinyemi At Awesome Valley’s
Gahsan
HD: A, AD: 0

M:

DKCH Kinyemi Nianzi Hunting

Akizuri
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens
Danmark
Tlf.: 86554242
akizuri@gmail.com
www.akizuri.dk

F:

CACH USCH Tropaco Troyan Argos

M:

DKCH SICH DEVDHCH INTCH RBM
DEVDHJCH Akizuri Ika Abudiwa

Lewanika
Kastedvej 37
8200 Århus N
Danmark
Tlf.: 40550569
helle@kibutata.dk
www.lewanika.dk

F:

Balancing Rock
HD: A, AD: 0

Himalaya
HD: A, AD: 0
of Coso
HD: A, AD: 0

HD: A, AD: 0

DKCH SEVCH SECH NOCH NORDCH
FICH INTCH DEVDHCH CZCH DKKV09
KLBCH Inanda Mellberg Edelrood

HD: B, AD: 0
M:

Opdrætter

Lewanika Humusha
HD: A, AD:0
Forældre

Forventet tidspunkt

Marts 2014

Thukela
Skrænten 69
4671 Strøby
Danmark
Tlf.: 28 89 27 20
oetoft@dbmail.dk
www.thukela.dk

F:

Matakima Caito
HD: A, AD: 0

M:

LP1 RBM Soweto Bonolo Zola

Karin og Mogens Andersen
Sylvestervej 13C
2610 Rødovre
Danmark
Tlf.: 28140728
karinogmogens@email.dk
www.ziqu.dk

F:

DKCH African Braveheart’s

M:

Mbwa Mzuri’s Bayzippi
HD: A, AD: 0

Mbwa Mzuri
Langkærvej 20
7330 Brande
Danmark
Tlf.: 2087 6250
sjbaekgaard@privat.dk
www.mbwamzuri.dk

F:

SKCH, HUCH Aaron’s Univers

M:

Mbwa Mzuri’s Bili
HD: B, AD: 0

HD: A, AD: 0

Godspeed Thani
HD: A, AD: 0

Resh Zone
HD: A, AD: 0

Marts 2014

Marts 2014
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Omplacering
pr. 15.03.2014
Omplacering
Der er ingen omplaceringshunde p.t.

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

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
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Nyttig info!!!
• Klubudstilling, Loure Coursing og Generalforsamling 2014 afholdes den 26. april 2014. Tilmelding til udstillingen på www.hundeweb.dk
• Redaktøren modtager meget gerne artikler
eller beretninger om RR - og i det omfang
det kan lade sig gøre, bliver de bragt i næste
blad.
• Redaktøren modtager også meget gerne
gode fotos af jeres dejlige hunde - sendes til
blad@ridgebackklub.dk
• Sæt kryds i kalenderen: RR-dagene 2014
afholdes den 6. og 7. september.

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

Kennel Kinyemi

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Øllemosen
4690 Haslev
T: 3255 6026 / 4056 4067
W: www.kinyemi.com
E: kinyemi@kinyemi.com

Kennel Mbwa Mzuri
Sanne & Jens Bækgaard
Langkærvej 20
7330 Brande

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

Kennel PoKali Ridge

Lene Tornkjær og Nicolai Frederiksen
Villesholmvænget 9
6621 Gesten
T: 2063 1663
W: www.akali.dk
E: pokali@akali.dk
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Afsender:
Rhodesian Ridgeback Klubben
v/ Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens
Returneres ved varig adresseændring
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