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God sommer - Husk at vise hensyn 
Sommeren er ved bladets udgivelse godt i gang. Vi nyder 
alle de skønne udendørs aktiviteter med vores hunde – skov, 
parker og strand er flittigt besøgt. Lige nu raser der en debat 
på de sociale medier omkring det blå flag ved vores strande. 
Debatten deler vandene, nogle mener det er ok at hundene 
ikke får adgang, og andre at dokumentationen er baseret på 
en undersøgelse fra Miami med andre vind og vejrforhold, 
og kan ikke sammenlignes med danske forhold. Noget 
som havbiolog ved Fjord og Bælt Lars Seidelin påpegede i 
Nyhederne d. 7. juni. 

Man kan syntes at denne debat er ligegyldig, men jeg mener 
det er endnu et skridt på vejen til et mere kompliceret forhold 
til hunde i det offentlige rum. Holdningen til hunde har ændret 
sig over en årrække. Hundeloven er et andet godt eksempel. 
Hvor man før i alt mindelighed fik løst et eventuelt ”problem” 
imellem 2 hunde - Man udvekslede information om hinandens 
forsikringsselskaber, og så var det løst. Nu ender en del med 
politianmeldelser og aflivninger.

I dag på Facebook kunne jeg læse om et 1 uge gammel rålam 
som var blevet slået ihjel af 2 løse hunde. Hundeejeren var 
oven i købet ”nødt” til at slå det ihjel med en kæp.

Ovenstående eksempler viser vigtigheden af at vi tænker 
os om, når vi begiver os ud med hundene, så vi ikke selv 
medvirker til at lovgivningen hele tiden bliver strammet.
Vi behøver måske ikke at slæbe Fido med på stranden på én 
af de store badedage. Vi behøver måske heller ikke at slippe 
vores hunde løs på steder hvor de kan være til gene for andre 
mennesker, hunde i snor eller vildt. Vi behøver nemlig ikke 
flere begrænsninger i forbuds Danmark – der skal være plads 
til os alle – også os med hunde!

Man oplever en anden tilgang til hunde når man rejser syd for 
grænsen. Jeg medgiver at kommer man FOR langt syd på så 
behandler de ikke deres hunde super godt, men man kan tage 
sin hund med mange steder. I restauranter og butikker er det 
tilladt at tage hunde med ind. En af de tyske klubber afholder 
sågar en hundeudstilling midt inde i restaurant. Det var aldrig 
forekommet i Danmark.

I ønskes alle en dejlig sommer. Håber at vi ses på RR-dagen 
i september

Med venlig hilsen
Nada Nikolic
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En god opskrift på en  
velafbalanceret og glad hund
Af Mette Rio

H
U
N
D
E
S
K
O
L
E Foto: Mette Rio

Dyrk disse 4 elementer med din hund: 

PROBLEMLØSNING: lad hunden finde godbidder 
under bøtter, gå videre med bøtter, der er løst tab-
lede med godbidder imellem og med bøtter der er 
stablede ind i hinanden og skal skilles ad og med 
låg der skal lirkes af, gem godbidder i håndklæder, 
der er foldede og bind med løse knuder - Vigtigt: 
Alle disse er problemløsnings opgaver – IKKE de-
struktions opgaver; i samme øjeblik hunden evt. be-
gynder at hærge sig frem, fjernes opgaven! Der er 
ingen udfordring i at splitte det hele ad. Lad i øvrigt 
hunden selv løse små ’problemer’ som fx finde vej 
tilbage om lygtepælen, eller bakke sig selv fri, når 
den har kilet sig selv ind mellem sofa og sofabord. 

INDLÆRING: Træn med din hund, det er lige meget 
om det er tricks, agility eller lydighed, det handler 
bare om samarbejde og kommunikation. Vi kender 
alle til samarbejds- og tillidsøvelser, kaldet ’team-
building’ for at opbygge gode og inspirerende ar-
bejdsrelationer. Vi kender til at dyrke fællesoplevel-
ser og kommunikation, på ligeså dansk: ’bonding’ 
for at opbygge en venskabelig eller kærlig relation. 
- Det er præcis det samme, vi bør dyrke med vores 
hunde; samarbejde, tillidsøvelser, fællesoplevelser 
og kommunikation giver en stærk og god hund+ejer 
relation..

 
BALANCE: beløn hunden for at hoppe op på stam-
mer og store sten, når i går tur. Lad hunden balan-
cere på store gymnastik puder, gå på vipper på le-
gepladser og hængebroer, men gå langsomt frem, 
eller risikerer man usikkerhed og skader. Lok ikke 
hunden, hvis den er usikker, men beløn den, når 
den tør, og løb evt. selv først. Det er meget vigtigt, 
at man afpasser udfordringerne til hundens formå-
en, kondition og styrke. Stammestabler i skoven er 
sjove at klatre på – hvis i er helt SIKRE på, at de 
ikke skrider eller triller. 

SØGNING: spred maden i græsset, klem godbidder 
fast i bark eller hæng frikadeller på grene. Lær ger-
ne hunden duftdiskriminering, beløn den for at finde 
den kogle som i har rørt ved, blandt mange andre i 
skovbunden. Spred en håndful guf i blade og grene 
på gåturen. Gå spor, f. eks schweiss eller ID. Hvis i 
har lært hunden navnet på et familiemedlem eller 
yndlingslegetøj, så bed hunden finde gemt person i 
skoven eller gemt legetøj i stuen. 
 
- det er sjovt, udfordrer og giver selvtillid til hunden
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen
•	 Formand  – Nada Nikolic
•	 Næstformand  – Mette Rio
•	 Kasser  – Poul Jensen
•	 Sekretær  – Erik Kristensen
•	 Bestyrelsesmedlem  – Niels Holm 

 Forretningsorden for bestyrelsen vedtaget og underskrevet.

3. Bestyrelsens udvalg
 Bestyrelsens medlemmer sidder i følgende udvalg: 

 Bladudvalg: 
•	 Nada og Mette

 Avls og Sundhedsudvalg:
•	 Nada

 
 Udstillingsudvalg:

•	 Poul

 WEB:
•	 Niels

 Aktivitetsudvalg:
•	 Niels

 
 FDA:

•	 Erik
 
 Nærmere om udvalgenes sammensætning følger.

4. Evaluering af generalforsamlingen
 Stadig et godt koncept med udstilling inden GF. 
 Der er nogle arbejdsopgaver for bestyrelsen, Urafstem-

ning i forbindelse med de vedtagne vedtægtsændringer,  
vi bruger bladet som forum for dette.  Videre skal der ske 
en opfølgning af ”brugerundersøgelsen” omkring årets 
hunde, det tages op på et senere møde. Bestyrelsen 
vedtog nogle få ændringer/tilretning af pointsystemet til 
årets hunde, så de gælder fra det nye udstillings år. Se 
andet steds i bladet.

5. Post
 Den modtagne post gennemgået – særligt: brev fra 

DKK om revision af enkelte punkter i mentalbeskrivel-
ser.  Høringsskrivelse fra DKK omkring oversættelsen 
af FCI racestandart for Rhodesian Ridgeback til Dansk, 
bestyrelsen laver og sender et svar. Invitation til Store 
Hestedag, der desværre falder sammen med Ridgeback 
Dagen,  Ny AGRIA BREED PROFILE for Ridgeback, 
Orienteringsskrivelse fra DKK, at FCI ikke længere ud-
steder CACIB kort, men at man selv skal udskrive det  
- følg linket http://www.fci.be/resultats/IB.aspx  Invitation 
fra Dyrlægeforeningen om deltagelse i et temamøde om  
”hunde i det offentlige rum” Rio deltog i et spændende 
møde – læs evt. artiklen i HUNDEN.

6. Blad 2
 Indholdet ved at være på plads. Så snart vi har overstået 

den sidste udstilling, skal vi have foto af årets hunde.   
Man prøver med et nyt trykkeri, der er en anelse billigere 
end vores nuværende. Når man sammenligner tryk-
keriernes priser, er vore nuværende absolut i den billige 
ende.

7. Ridgeback Dagen – status
 Det meste er ved at være på plads. Der er dog nogle 

små ting der skal forhandles på plads med campingplad-
sen.  Gruppen afholder status møde i nær fremtid. Ende-
lig invitation kommer med i blad 2.

8. World Congress 2016
 Der var planlagt for et møde i forgangne weekend, men 

det blev desværre aflyst.

9. Næste møde
 Afholdes 13. august 2014 på Fyn

10. EVT
 Erik orienterede kort fra møde i FDA, hvor man vedtog 

nogle tiltag fremadrettet. Hjemmesiden skal op at køre, 
der laves et FDA spor championat, der tages kontakt til 
Dansk Jægerforbund omkring deres strategi for kurser 
for jagthunde, der afholdes et introduktionskursus for 
kommende schweiss instruktører, den årlige FDA udstil-
ling fortsætter.

  Erik Kristensen 
  Referent

Referat fra bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Skipperkroen, 4200 Slagelse

Tilstede: Nada Nikolic, Mette Rio, Niels Holm, Poul Jensen og Erik Kristensen
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Årets hunde
Årets Eksteriør Hund (BIR) og Årets Champion Han 
Hazinas 5th Abuya - Ejer: Julie Lorentzen

Årets Bedst i modsat (BIM) og Årets Champion Tæve 
Rex Ventors Tallulah T - Ejer: Caroline Larsen & Nada Nikolic

Årets Opdrætter:  Kennel Hazinas
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2013/2014

Årets Åben Han
Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan
Ejer: H. Cornelius-Knudsen & N. Nikolic & C. Larsen

Årets Åben Tæve
Red Hot Line Flaming Star Sevilla
Ejer: Nada Nikolic

Årets Mellem Han
Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan
Ejer: H. Cornelius-Knudsen & N. Nikolic & C. Larsen

Årets Mellem Tæve 
Bikita´s Legacy Anaya
Ejer: Susanne Bech-Hansen

Årets Junior Han
Hayawani Ahambo Finyana
Ejer: Niels Filtenborg-Barnkop

Årets Junior Tæve
Red Hot Line Flaming Star Sevilla
Ejer: Nada Nikolic
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Årets hunde
Årets Veteran Han
M´gongo Tasu A´mwisho
Ejer: Ane Marie Vilhelmsen

Årets Veteran Tæve
M´gongo Surú Basobi
Ejer: Rikke Sehested & Mads Roed Rasmussen

Årets Baby/Hvalp Han
Lewanika Inkosi
Ejer: Annette & Nicolas Hansen

Årets Baby/Hvalp Tæve
Zindika My Lucky Star Cheyenne T
Ejer: Caroline Larsen

Årets TOP 10 - Hanner Årets TOP 10 - Tæver
  1. Hazinas 5th Abuya
  2. Tusani Cool Bakari
  3. M’gongo Tasu A’mwisho   
  4. Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan
  5. African Braveheart’s Godspeed Thani
  6. Kuzonga’s Hamisi Aslan
  7. Hayawani Ahambo Finyana
  8. Hazinas 6th Fulani Ajabu By U
  9. Linnemann E’kati 
10. Safero Abasi

  1. Rex Ventors Talulah K
  2. Red Hot Line Flaming Star Sevilla
  3. Linnemann Bikita
  4. Bikita’s Legacy Anaya
  5. Akizuri Titi Bizi
  6. M’gongo Surú Basobi
  7. Kinyemi Nianzi Hunting Himalaya
  8. Springvalley’s Athena Olympia
  9. Safero A’inja
10. Hazinas 6th Funaya By U 
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2013/2014

Årets Opdrætsklasse
Kennel Hazinas
Opdrætter: Lena Carlsson 

Årets Avlshan 
Tusani Cool Bakari
Ejer: Netti Gorosch Jensen & Poul H. Jensen



10

Årets hunde
Årets Brugshund  -  Årets LP1,  Årets LP2 og Årets Rally Champion
Kuzonga’s Foenix
Ejer: Karina Green

Klubben ønsker ALLE 
Årets Hunde TILLYKKE 
med de flotte resultater 
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2013/2014
Årets Schweisshund 400 m/3 t
Kuzonga’s Hamisi Aslan
Ejer: Christina Andersen

Årets Schweisshund 1000 m/ 20 t.
Ahali Fani’s Akali
Ejer: Lene Thornkær

Årets Rally Begynder
Adoreas Ridged Boa
Ejer: Mette Rio

Årets Rally Viderekomne/Øvet 
Akizuri Ika Asani
Ejer: Stinne Elgaard & Mads Jensen

Årets Rally Ekspert
Akizuri Ika Aziza
Ejer: Anita Sørensen

Årets LP1, Årets LP2 Årets Rally Champion 
Kuzonga’s Foenix
Ejer: Karina Green



12

Min Ridgeback er døv!
- kendt joke eller ramme alvor?!
Af: Stinne Elgaard

Denne artikel har været meget længe undervejs - jeg har flere gan-
ge startet på den, skrevet dele om for til sidst at slette det hele igen.

Med mine nybegynder øjne så avl og opdræt ganske ”sim-
pelt” ud, alt var lyserødt og helt enkelt. Man skulle kun 
avle på sunde og raske hunde - det er jo simpelt! Ja, men 
hvad der er mindre simpelt er hvordan genetikken kan 
have en helt anden dagsorden end det man havde tænkt. 
Mit mål var at avle sunde og raske hunde med et godt tempera-
ment, og for mig var det da ”nemt” at opnå. Man skulle jo ”bare” 
kombinere to hunde som var sunde og raske og havde et godt 
temperament?! Men jeg blev klogere...

I 2009 havde vi vores første kuld. Da en af vores hvalpekøbere 
første gang sagde ”jeg tror ikke min hund hører så godt” var den 
umiddelbare reaktion: jamen det er jo en Ridgeback!!! I starten 
af 2011 kunne vi efter en høretest (BAER - Brainstem Auditory 
Evoked Response) af Kimba, konstatere at han var komplet døv.

Efter at have fordøjet den forfærdelige nyhed, satte jeg mig for at 
finde frem til en evt. årsag. Det var vigtigt for mig at forstå hvordan 
dette kunne ske, og det var af allerstørste betydning for mig at 
undgå at avle flere døve hunde!

Det blev hurtigt klart for mig at der tilbage i 80›erne tilsyneladende 
havde været nogle tilfælde af døve ridgebacks. Jeg kom i kontakt 
med en person som hjalp mig lidt ad vejen i min research, og det 
blev langsomt klart for mig at dette faktisk kunne være arveligt. 
Det var et hård slag - jeg ønskede jo udelukkende at avle sunde 
og raske hunde.

For at finde ud af hvordan jeg kunne avle væk fra dette, var jeg 
først nødt til at finde «kilden» i min egen hunds stamtavle. Jeg 
henvendte mig som noget helt naturligt bagud i stamtavlen - og 
blev meget overrasket da jeg ofte mødte en mur af tavshed. For 
mig er min stamtavle min familie. Jeg var ikke ude på at hænge 
nogen ud, men forsøgte udelukkende at finde svar på hvordan jeg 
skulle gebærde mig fremadrettet.

Jeg valgte fra starten at være ret åben omkring emnet - og må 
dertil sige at jeg har lært hvorfor det er af største vigtighed for 
nogle at «gemme/skjule» evt. problemer! Men heldigvis har det 
også betydet at jeg har fundet nogle sande venner, som kunne 
hjælpe mig videre i min søgen på svar. Det blev hurtigt klart at 
der kun var ganske få stamtavler der umiddelbart var helt frie af 
problemet – ofte kan man finde en ”problematisk” hund i 4-6.gene-
ration, og som regel vil genet i sådanne tilfælde være ”udvasket”, 
men jeg havde ikke den ”luksus” at kunne løbe risikoen. Jeg følte 
at gode råd var dyre!

Jeg fik i 2011 kontakt til Dr. Mark Neff, som forskede i døvhed på 
ridgebacken. Og jeg deltog naturligvis velvilligt i denne forskning! 
Udover dna fra mine egne hunde, lykkedes det mig at finde frem 
til andre opdrættere, som efterfølgende også deltog i forskningen. 
Jeg havde store forhåbninger til at denne forskning kunne give 
mig de svar jeg søgte - men desværre trak det i langdrag.

I starten af 2014 var forskningen langt om længe så fremskreden 
at der nu kunne foretages en dna test - og jeg kunne langt om 
længe få de svar jeg søgte! Med testen i hånden, er det nu muligt 
kun at kombinere evt. bærere med ikke-bærere og derved undgå 
at avle døve.

Mit oprindelige idylliske lidt lyserøde syn på avl og opdræt har dog 
lidt alvorlig skade - jeg har indset at avl på ingen måder er «nemt» 
og at avle på sunde og raske hunde ikke altid er nok. Man skal 
have indgående kendskab til sin stamtavle og en evt. partners 
stamtavle for at kunne træffe fornuftige valg - og selv med denne 
forudsætning kan man ikke vide sig sikker; genetik kan ikke styres 
100% og spontane mutationer kan opstå.

At have en dna test for en given sygdom er et fantastisk redskab, 
men desværre er det ikke et endegyldigt bevis for at hunden ikke 
bærer andre gener der kan forårsage sygdomme. Et gennemsnit-
ligt menneske bærer omkring 50 muterede gener der kan resulte-
re i sygdomme, og man mener at statistikken for en gennemsnitlig 
hund er den samme. Det betyder at når man har udført en dna test 
for en given sygdom, er der således stadig 49 andre muterede 
gener som hunden kan bære.

Jeg var så «heldig» at genetikken bag døvheden var ganske sim-
pel, men for langt de fleste sygdomme er man ikke ligeså heldig: 
allergi, hjertefejl, entropion, spondylose, LTV, kræft etc. etc. Her 
er genetikken meget mere kompliceret, og det kan derfor være 
meget svært at avle sig ud af sådanne problemer.

Desværre oplever jeg til stadighed at folk har meget travlt med at 
«pege fingre» ad alle andre, denne meget uheldige tendens bety-
der at mange skjuler deres problemer. Jeg håber inderligt at det er 
noget vi kan komme bare en lille smule til livs. ALLE hunde bærer 
muterede gener der kan resultere i sygdomme, og den eneste 
måde vi kan forbedre vores race er ved at kommunikere om pro-
blemerne og sammen blive bedre til at finde holdbare løsninger.

Denne historie fik heldigvis en lykkelig slutning, og jeg er meget 
stolt af at have været med i udviklingen af denne test som er til 
stor gavn for vores race. Men jeg skylder mange mennesker en 
stor tak; først og fremmest Kimba›s ejere Hanne og Ole - bedre 
hjem kunne Kimba ikke ønske sig! Dernæst Dr. Mark Neff og Ali-
son Ruhe som udviklede testen. En kæmpe tak til Clayton Heat-
hcock som fik indsamlet en stor sum penge og dermed fik gang i 
forskningen da det var gået lidt i stå. Og til sidst tak til alle de der 
har støttet og hjulpet mig igennem hele forløbet.
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Hvad er EOAD?
Af: Stinne Elgaard

Early Onset Adult Deafness – Tidlig Forekommende Voksen 
Døvhed – er en arvelig lidelse som er klinisk dokumenteret I 
hunde af racen Rhodesian Ridgeback. Påvirkede/døve hunde 
viser umiddelbart normal hørelse I den tidlige udvikling, men 
senere vil disse hunde miste hørelsen, og dette tab vil være 
komplet ved omkring 1 års alderen. Historiske observationer 
fra opdrættere og ejere foreslår at tabet forekommer så tidligt 
som I 4 måneders alderen, og at hanhunde viser en tidligere 
forekomst end tæver. Opdrættere og ejere af påvirkede/døve 
hunde har i årevis indsendt dna prøver til Dr. Mark Neff’s la-
bratorie på UC Davis for at støtte den genetiske forskning. 
Forskningen fastslog at denne genetiske defekt var arvelig, og 
at nedarvningen var af et simpelt Mendelansk autosomal re-
cessivt mønster – hvilket betyder at både mor og far skal bære 
et muteret gen for at kunne producere påvirkede/døve hvalpe. 
En han eller tæve der tidligere har produceret påvirkede/døve 
hvalpe må derfor anses at være bærer af det muterede gen.

Hvad ved vi om døvhed I Rhodesian Ridgebacks: 
- Hvalpene kan høre I 8 ugers alderen 
- Hvalpene bliver døve I en tidlig alder 
- Hanner ser ud til at blive påvirket tidligere end tæver
- Defekten er ikke forbundet med farve 
- Arvegangen er autosomal recessiv 

Forskningen på UC Davis viste endvidere at defekten kunne 
begrænses til en enkelt kromosomal region, og at alle bærere 
og påvirkede/døve hunde således havde arvet den eksakte 
same DNA sekvens I denne region. Det betyder at mutationen 
der forårsager defekten kun forekommer en gang, og at alle 
påvirkede/døve hunde er efterkommere af en enkelt fælles for-
fader. Det er ukendt hvornår denne forfader levede, og det er 
muligt at mutationen opstod før udviklingen af racen i det sene 
nittende århundrede. 

Early Onset Adult 

Deafness (EOAD)  
i Rhodesian Ridgebacks
Et uddrag af Rapport skrevet af: Clayton Heathcock  – Oversat af: Stinne Elgaard

Forskningsprojektet er nu i en fase hvor det vil være gavn-
ligt at teste yderligere 500 hunde, som ideelt er fra familier 
af mistænkte stamtavler. På dette stadie af forskningen, vil 
alle indsendte prøver blive testet for samtlige mulige mutatio-
ner, i håbet om at kunne reducere antallet af markører. Målet 
er at kunne ekskludere de øvrige markører og finde frem til 
den ene mutation der forårsager defekten. Dette anses som 
en udvidelse af forskningsprojektet, da hver enkelt indsendt 
prøve vil blive testet for flere markører (i nogle tilfælde helt 
op til 5 markører for hver hund). Det anbefales at der for hver 
indsendt prøve doneres $15 for at begrænse de meget høje 
omkostninger.

Prøver kan indsendes ved at registrere dig online. Disse prø-
ver vil blive testet for flere forskellige mutationer, og resultatet 
vil blive rapporteret som følger:

1. High confidence clear (homozygot normal for alle testede 
markører - hunden er ikke påvirket af sygdommen og bærer 
ikke det muterede gen).
 
2. High confidence carrier (heterozygot for de testede markø-
rer, dvs et normalt og et muteret gen - upåvirket af sygdom-
men, kan videregive enten et normalt eller et påvirket gen til 
muligt afkom).

 
3. High confidence affected (homozygot for alle testede mar-
kører); hvis homozygot og ikke-påvirket vil den noteres som 
’outliers’ og kræve yderligere tests. Ejer vil blive kontaktet indi-
viduelt for opfølgning.

4. Exceptionally Informative (reserveret fortolkning); resultatet 
indikerer en rekombination af de testede markører. Sådanne 
resultater vil være yderst informative da de måske kan hjælpe 
i udelukkelsen af nogle markører og derved muliggøre identi-
fikationen af den ene mutation der forårsager lidelsen i racen. 

Ejere vil blive kontaktet individuelt for opfølgende studier.

HVORDAN GØR DU?
1. Gå ind på på www.projectdog.org/  
2. Fra menuen i toppen af siden vælges “DISCOVERY TE-

STING”. 
3.  Koden er «liondog».  
4. Når resultatet er tilgængeligt, vil de kunne ses på 

projectDOG›s webside. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at læse rapporten i sin fulde 
længde, er du velkommen til at kontakte os.
Clayton Heathcock heathcock@berkeley.edu
Stinne Elgaard akizuri@gmail.com
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I konkurrencerne deltager herboende medlemmer af Rhodesian 
Ridgeback Klubben. Point til de forskellige konkurrencer opnås 
på RRK certifikatudstillinger, DKK internationale og nationale 
udstillinger samt FDA certifikatudstillingen. Konkurrencerne 
løber fra 1. juni til 31. maj.

Til de forskellige titler er knyttet en række vandrepokaler, 
hvorpå navnet på vinderen af årets eksteriør titel bliver 
indgraveret. Pokalerne overrækkes sammen med et diplom til 
årets vindere på klubbens årlige Ridgeback-dag.

Vandrepokalerne skal afleveres til klubbens udstillings-
ansvarlige senest 1. juni året efter overrækkelsen, så navnene 
på den næste sæsons vindere kan blive indgraveret.

I alle konkurrencerne gælder, at den Ridgeback med det 
højeste pointtal vinder årets titel. Dog er der den undtagelse 
ved titlen ”Årets Eksteriør Hund i Modsat”, at den altid tildeles 
den Ridgeback i modsat køn i forhold til ”Årets Eksteriør 
Hund”, der har opnået flest point. I tilfælde af pointlighed 
mellem bedste eksteriør han og bedste eksteriør tæve, vinder 
den hund, der har opnået flest BIR-placeringer. Er der fortsat 
lighed, vinder den hund, der derudover har opnået flest BIM-
placeringer. I alle andre klasser deles titlen ved pointlighed.

I de enkelte klasser gælder, at hunden først deltager i 
konkurrencen, når den har været udstillet det nødvendige 
antal gange og at point ikke kan overføres fra en klasse til en 
anden. Dog kan point til titlen ”Årets Eksteriør Hund” og ”Årets 
Eksteriør Hund i Modsat” medregnes fra flere klasser.

Se oversigt over pointgivning på modsatte side.

Årets vindere kåres i følgende klasser:

1. ”Årets Baby/Hvalp” han og tæve
2. ”Årets Juniorhund” han og tæve
3. ”Årets Mellemklasse” han og tæve
4. ”Årets Åbenklasse” han og tæve
5. ”Årets Champion” han og tæve
6. ”Årets Veteran” han og tæve
7. ”Årets Eksteriør Hund” og ”Årets Eksteriør Hund 

i Modsat”
8. ”Årets Avlsklasse”
9. ”Årets Opdrætsklasse”
10. ”Årets Opdrætter” og ”Årets Opdrætter af BIM”

Regler:
Klasse 1 
”Årets Baby/Hvalp”
En baby/hvalp skal have været udstillet min. 1 gange for at 
deltage i årets konkurrence om titlen ”Årets Baby/hvalp”. Point 
medregnes fra min. 1 og max. 4 udstillinger i Babyklasse og/
eller Hvalpeklasse (d.v.s. de 4 bedste resultater tæller). Point 
fra begge klasser medregnes. Babyer/Hvalpe deltager ikke i 
konkurrencen om årets eksteriør hund. 

Klasse 2 – 5 
”Årets Juniorhund”, ”Årets Mellemklasse”, Årets 
Åbenklasse” og ”Årets Champion”
Hunde, der konkurrerer i disse klasser, skal være udstillet i 
samme klasse på min. 3 udstillinger for at deltage. Point 

Pointsystem til årets eksteriørtitler i Rhodesian 
Ridgeback Klubben i Danmark for eksteriør 
udstillinger - Gældende fra 1. juni 2014

Foto: Nanna Svendsen
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medregnes fra min. 3 og max. 5 udstillinger, (d.v.s. de 5 bedste 
resultater tæller). Point kan ikke medtages når hunden skifter 
klasse (d.v.s. når hunden udstilles i en ny klasse, begynder 
den forfra i konkurrencen om titlen i den nye klasse). 

Klasse 6 
”Årets Veteran”
I denne klasse skal hunden blot være udstillet 1 gang for at 
deltage i konkurrencen om årets titel. Point medregnes fra min. 
1 og max. 3 udstillinger, (d.v.s. de 3 bedste resultater tæller). 

Klasse 7
”Årets Eksteriør Hund” og ”Årets Eksteriør Hund i 
Modsat”
For at deltage i konkurrencen om titlerne ”Årets Eksteriør 
Hund” og ”Årets Eksteriør Hund i Modsat” skal hunden have 
deltaget på min. 3 udstillinger, hvoraf mindst én skal være 
en RRK Certifikatudstilling. Point medregnes fra min. 3 og 
max. 5 udstillinger, (d.v.s. de 5 bedste resultater tæller). 
Hvis en han vinder titlen ”Årets Eksteriør Hund” tildeles den 
højest placerede tæve titlen ”Årets Eksteriør Hund i Modsat” 
og omvendt. Point fra klasserne 2 – 6 medregnes, uanset 
om hunden i den enkelte klasse har deltaget på tilstrækkelig 
mange udstillinger til at deltage i konkurrencen om titlen i 
denne klasse.

Klasse 8 og 9
”Årets Avlsklasse” og ”Årets Opdrætsklasse”
I disse klasser skal hunden blot være udstillet 1 gang for at 
deltage i konkurrencen om årets titel. Point medregnes fra min. 
1 og max. 3 udstillinger, (d.v.s. de 3 bedste resultater tæller).

Klasse 10 
”Årets Opdrætter” og ”Årets Opdrætter af BIM”
Titlerne følger titlerne i klasse 7 i den udstrækning, der er tale 
om dansk opdrættede hunde. Hvis ”Årets Eksteriør Hund” 
eller ”Årets Eksteriør Hund i Modsat” er af udenlandsk opdræt 
bortfalder opdrætter-titlen for det pågældende år.

Oversigt over pointsystem pr. 1. juni 2014 for årets eks-
teriør titler i Rhodesian Ridgeback Klubben:

Bedømmelse                                                          Point
Excellent + SL  5
Very Good + L  3
Good + ML  1
Sufficient  0
Disqualified  0
Cannot be judged  0
1. vinder  5 
2. vinder  3
3. vinder  2
4. vinder  1
CK  3
Bedste Hvalp og Bedste Baby  3
Bhkl./Btkl.1    15
Bhkl./Btkl.2    12
Bhkl./Btkl.3    9
Bhkl./Btkl.4    5
BIR  10
BIM    5
Opdrætsklasse og Avlsklasse
Hæderspræmie  5
Uden Hæderspræmie  3
1. vinder  5
2. vinder  3
3. vinder  2
4. vinder  1

Foto: Mette Rio
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Unghundementalbeskrivelse i 
RRK søndag 27. april 2014
Af Annette Rosenfeldt - Fotos: Susanne Grandahl

Da vi for snart to år siden hentede vores lille hvalp, var han 
netop blevet hvalpetestet. Testen fortalte os lidt om hans reak-
tionsmønstre i forskellige situationer og gav os en summering, 
af de indtryk testeren havde fået af ham. Det var interessant at 
se, at de observationer testeren havde gjort sig, svarede rigtig 
godt, til det vi oplevede med ham, da han var faldet til hjemme 
hos os. Vi var indforståede med, at vores hvalp skulle unghun-
dementalbeskrives inden han fyldte to år og spændte på hvad 
vi ville kunne lære af den.

Tiden er gået og denne søndag, dagen før hans to års fødsels-
dag, oprandt dagen.

Der var 10 hunde, der skulle beskrives og alle hunde og deres 
mennesker mødte morgenfriske kl. 8:30. Vi blev mødt af en 
testleder og tre assisterende mentalbeskrivere fra DKK, der 
startede dagen med at briefe os, om det forløb vi ville komme 
igennem, i løbet af dagen.

Kort fortalt forventedes følgende af deltagerne:

•	 Alle deltagere blev bedt om at gå med, som publikum ved 
hver enkelt hund, da der skulle være en ’flok’ som hunden 
kunne søge støtte i, i løbet af testen.

•	 Vi blev bedt om at høre godt efter når de forskellige 
momenter i testen blev forklaret – for at hjælpe dig og 
din hund.

•	 Man må ikke tale med sin hund under testen, ikke give 
nogen kommandoer eller rose, med mindre man får be-
sked på det

•	 Hunden skal være i et fast halsbånd og føres i en ca 2m 
lang line

Mentalbeskrivelsen bestod af otte momenter; tre hyggelige/
sjove, en lidt kedelig og fire udfordrende, i den rækkefølge.
Alt skulle foregå på hundens præmisser. Jeg skulle have snor 
på Ajabu i langt størstedelen af testen men ud over det, foregik 
alt som han ønskede det/naturligt reagerede. 

De første tre momenter: kontakt, leg og jagt var hyggelige og 
sjove. Han hilste på flokken og testlederen, han gik tur med 
testlederen alene, blev ’udsat’ for dejlig leg og endelig blev 
han præsenteret for en lille lurecoursingbane. Disse momen-

ter bruges til at observere hundes evne til at tage eller afvise 
kontakt til fremmede, til at engagere sig i leg/samarbejde og 
hans evne til at jage et bytte. 

Herefter kom det moment, der var lidt kedeligt … Efter den 
skønne jagt efter en hvid klud, på lurecoursingbanen, stod jeg 
nu stille i tre minutter med Ajabu ved min side og kiggede ind i 
en busk. Tre minutter føltes som meget lang tid, og Ajabu, der 
havde adrenalinen efter jagten i kroppen må have tænkt sit, 
over den pludselige inaktivitet. Aktivietesniveauøvelsen bru-
ges til at se hvordan hunden fungerer når en forventet aktivitet 
udebliver. Jeg har på fornemmelsen, at Ajabu skævede en del 
til lurecoursingbanen i håb om at få et ekstra gennemløb.

De efterfølgende fire momenter var knap så sjove for min vov-
se. Denne anden del af testen bestod af forskrækkelse med 
bevægelse og lyd, tilsynekomst af spøgelser og skud.  Her 
blev Ajabu mødt med en kedeldragt der pludselig fløj op foran 
ham, jernkæder der blev trukket over en metalplade, spøgel-
ser der nærmede sig ham fra to sider og endelig blev der fyret 
fire skud af; to skud mens vi legede og to skud hvor vi var 
inaktive. 

Under disse momenter kikkes der på hvordan hundens spon-
tane reaktion er og i særdeleshed på, hvordan han kommer 
sig over forskrækkelserne/afreagerer.  Under disse momenter 
blev det tydeligt hvad en flok kan betyde for en hund, der bliver 
forskrækket. Nogle af hundene skulle helt ind i flokken for at 
føle sig trygge, andre havde blot brug for at se, at flokken var 
der for dem.

Inden det blev Ajabus tur havde jeg været ’flok’ for tre andre 
hunde og havde set hvad testen gik ud på. Jeg havde også 
gjort mig nogle forestillinger om, hvordan han ville reagere ved 
de forskellige momenter. Jeg synes jeg kender min hund rigtig 
godt og blev da også bekræftet i mange af mine forventninger 
til hans reaktion, men jeg blev også klogere og frem for alt, 
lærte jeg hvordan, jeg kan arbejde med ham for, at vores fæl-
les liv bliver bedst muligt for os begge. 

Det blev en lang og spændende dag i dejligt forårsvejr og jeg 
havde en træt hund med hjem. Skulle Ajabu give en kommen-
tar, ville det helt sikkert være, at der var alt for få momenter 
med jagt … lurecoursing var dagens hit for ham.
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Uanset hvem du tror, du er, er 
du altid meget mere!
Tekst og fotos af Karina Green

Hvorfor skal jeg også tisse nu igen - jeg skal jo snart ind?! Mon jeg kan nå op på toilet?! Nej, 
bliver nødt til at vente! Har egentlig også ret meget kvalme. Skal jeg nu også kaste op?!! Nej, 
nu tager jeg mig sammen! Shit, nu er det mig efter den næste - seriøst, tror jeg besvimer!

Omtrent sådan lyder det inde i mit hoved inden jeg træder 
over det gule bånd til lydighedsprøver, så da jeg hørte om 
kurset  ”Håndtering af konkurrencenerver”, blev jeg nødt til at 
melde mig til.

Jeg har altid været et stort konkurrencemenneske og elsker 
at gå til prøver, konkurrencer (har endda også altid elsket at 
gå til eksamen!) m.m., men lige så længe jeg kan huske, har 
jeg også altid været vild nervøs inden. Og det kunne jeg altså 
godt tænke mig at gøre noget ved.

Kurset ”Håndtering af konkurrencenerver” drejer sig om 
selvhypnose. Umiddelbart kan ordet selvhypnose nok godt 
lyde lidt ”langhåret” for nogen - sådan noget med at man 
bliver hypnotiseret til at hoppe rundt på et ben og sige som 
en høne, og så kan man ikke huske noget bagefter, eller 
også er det bare ren skuespil. Indtil for godt et års tid siden 
har jeg selv haft det lidt sådan med hypnose, men så blev jeg 
af en veninde introduceret for selvhypnose i forbindelse med 
fødselsforberedelser. Kort sagt gik det ud på at styre sine 
veer ved hjælp af vejrtrækningen og en positiv tankegang. 
Hvilket viste sig at være det, der hjalp allerbedst under selve 
fødslen! Så jeg glædede mig rigtig meget til at se, hvad 
selvhypnose kunne gøre ved mine konkurrencenerver.

Og jeg kan godt sige, at jeg ikke blev skuffet :-) Først fik vi 
vendt hvad hypnose egentlig er, og bare det at sige til sig 
selv ”idag vil jeg være glad” er en form for selvhypnose. Det 
er utroligt, hvad man kan gøre ved tankens kraft - man kan 
måske ikke flytte bjerge, men det er tæt på!

Vi snakkede om det bevidste og det ubevidste sind, og så 
brugte vi en del tid på at lære at trække vejret rigtigt, og 
hvordan vi kan bruge det til at kontrollere vores nerver. Og 
det gør virkelig en forskel -  ikke mindst for hunden ved vores 
side!

Første dag sluttede vi af med nogle praktiske øvelser. Vi 
startede med at se hinanden ”gå på banen” og starte op uden 
hund, hvor vi fokuserede på kropsholdning og vejrtrækningen. 
Dernæst lavede vi lidt det samme men med hunden ved 

siden. Og alle kunne mærke hvor godt det føltes indeni, når 
man fik trukket vejret ordentligt og tænkt positivt fra starten af, 
og det var også tydeligt at se for os andre, at det så rart ud.

Næste dag snakkede vi målsætning og vejen dertil. Vi 
snakkede trance, og øvede os i det. Derefter skulle vi vælge 
en bestemt øvelse, som vi havde problemer med, som vi 
efterfølgende skulle arbejde med. Blandt andet skulle vi 
”arbejde med” øvelsen i selvhypnose . For nogens vedkom-
mende betød det, at de fik ny inspiration til at arbejde med 
øvelsen på en anden måde, og for andre at de nok i virkelig-
heden godt kunne øvelsen, men bare skulle tro på det. 
Afslutningsvis skulle vi ud og arbejde med hundene, hvor vi 
skulle arbejde videre med de ting, vi havde snakket om 
dagen før, og hvis det var muligt fokusere på den øvelse, 
som vi havde problemer med.

Jeg må indrømme, at jeg inden kurset var lidt skeptisk på, 
hvor meget af det jeg kunne bruge i den virkelige verden. Men 
jeg må blank indrømme, at alle mine tvivl blev gjort til skam-
me! Jeg kan allerede mærke, hvad det gør ved min træning at 
tænke lidt anderledes, og jeg glæder mig (endnu mere end 
jeg plejer:-)) til at komme afsted til årets første prøve!



18

Referat af Rhodeisan Ridgeback Klubbens 
Generalforsamling - Lørdag 26. april 2014

Bestyrelsen var repræsenteret ved Erik Kristensen, Stinne El-
gaard, Niels Holm og Mette Rio. Helle Lauridsen var forhindret 
pga sygdom.

Ad 1/ Valg af dirigent: 
Ole Søager valgtes enstemmigt og erklærede generalforsam-
lingen rettidigt indkaldt. Vibeke Poulsen bemærkede, at en-
kelte medlemmer af klubben, var ’faldet ud af medlemskarto-
teket’ og derfor ikke havde modtaget RRK bladet med 
indkaldelse i tide.

Ad 2/ Valg af referent:
Annette Rosenfeldt blev valgt.

Ad 3/ Valg af stemmetællere:
Susanne Grandal og Lena Carlsson blev valgt.

Ad 4/ Godkendelse af bestyrelsens beretning
Formandens beretning:
Formandens beretning er offentliggjort i RRK bladet 1/2014, 
Der var ingen tilføjelser fra formanden og generalforsamlingen 
havde ingen kommentarer.

Øvrige beretninger:
Der var ikke yderligere tilføjelser eller kommentarer fra gene-
ralforsamlingen.

Stemmerepræsentation:
Antal gyldige stemmeberettigede blev opgjort til 22 stk.
•  Vær opmærksom på, at stemmeberettigelse er betinget af 

rettidig kontingentbetaling. Ved rettidighed forstås, at pen-
gene skal være synlige på klubbens konto pr. forfald.

Ad 5/ Kassererens beretning, forelæggelse af regnskab til 
godkendelse og de charge:
Kommentarer og spørgsmål:
•  Rallyprøven i Hadsten i efteråret gav et godt overskud.
•  Spørgsmål til punkt i regnskabet:

-  Vandrerpokaler mm: hvad står mm for?
 Mm er transport af vandrerpokalerne. Brændstofudlæg 

til den person der transporterer pokalerne til og fra gra-
vør.

-  Hvorfor er FDA kr. 0,00 Der er intet kontingentet for 
medlemskab af FDA. Klubben ønsker at bevare med-
lemskabet da der er en pulje penge der skal fordeles 
mellem medlemmerne i tilfælde af, at FDA nedlægges. 

•  Spørgsmål til udvikling i antal af medlemmer i klubben: 
- Antallet af medlemmer har gennem den periode Stinne 

har været kasserer, været let faldende.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 6/ Fastsættelse af kontingent:
Det blev foreslået og vedtaget at kontingentet skal være uæn-
dret. 

Ad 7/ Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen har indstillet en række forslag, der har til formål at 
RRK’s regler tilrettes til DKK’s regler. Forslagene er offentlig-
gjort i Ridgebacken 1/2014:
Forslag 1: Enstemmigt vedtaget
Forslag 2: Enstemmigt vedtaget
Forslag 3: Vedtaget. En undlod at stemme

Forslag 4: Enstemmigt vedtaget
Forslag 5:  Enstemmigt vedtaget
Forslag 6: Enstemmigt vedtaget
Forslag 7: Bestyrelsen trækker forslaget og fremsætter et 
 revideret forslag på generalforsamlingen 2015.
Forslag 8: Forslag faldet. 
 Stemmer for: 5 
 Stemmer imod: 13
 Stemmer blank: 4
Forslag 9: Enstemmigt vedtaget

Ad 8/ Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
Resultatet af valg til bestyrelsen blev:
Nada Nikolic  48 stemmer,
Poul H. Jensen  27 stemmer
Catja Hamæl  26 stemmer
Dermed er Nada og Poul valgt til bestyrelsen.
Som suppleanter valgtes:
1. suppleant  Catja Hamæl
2. suppleant  Lena Carlsson

Ad 9/ Valg af hvalpeanviser, revisorer og revisorsuppleant
Magit Sand Nielsen har givet udtryk for, at såfremt ingen andre 
opstiller, vil hun gerne fortsat være hvalpeanviser. Heidi Niel-
sen stiller på dagen op som hvalpe- og omplaceringsanviser.

Generalforsamlingen suspenderede sig selv mens der blev 
ringet til Margit for at informere hende om kampvalg. Margit 
ønsker at bibeholde sit kandidatur.

Resultatet af afstemningen blev:
Heidi Nielsen  9 stemmer
Margit Sand  5 stemmer
Blank  8 stemmer

Valg til revisor:
Karina Møller og Susanne Grandal blev valgt.

Ad 10/ Eventuelt
•  Meningsmålingen om Årets Hunde blev uddelt til orien-

tering.
•  Der blev spurgt til, om indberetning af resultater/points for 

aktiviteter kunne gøres automatiske, på samme måde som 
det gøres for udstillingsresultater. Resultat af diskussionen 
blev et forslag om, at der i PM’et for aktiviteterne informeres 
om hvor til resultatet skal sendes.

•  Afgående bestyrelsesmedlem Stinne Elgaard blev takket 
for sin indsats i bestyrelsen.

•  Der blev på Generalforsamlingen sidste år vedtaget en for-
mulering vedr. etiske regler, som bestyrelsen nu følger op 
på er opdateret i klubbens etiske regler.

Roskilde, 12. maj 2014
Annette Rosenfeldt
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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.

Notits 
RRK vil gerne lave en ny opteg-
nelse over klubbens udstyr og 
remedier, der ligger rundt i lan-
det. 

Så hvem har noget liggende? 

Send en mail til:
bestyrelse@ridgebackklub.dk 
hvis du passer på noget for 
RRK.

Foto: Rikke Rasmussen Foto: Karina Geen
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På generalforsamlingen den 26. april 2014, blev der vedtaget en række æn-
dringer af klubbens love. 
Jfr. klubbens love § 13 stk. 2, skal disse ændringer ud til urafstemning 
blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Hvordan er proceduren ?

Stemmesedlen klippes enten ud af bladet, eller kopieres.

1.  Der sættes kryds ud for de enkelte forslag. For eller Imod – husk at enkelt medlemmer har en stemme og familiemed-
lemmer har 2 stemmer.

2.  Stemmesedlen kommes i en anonym kuvert.
3.  Den anonyme kuvert kommes i en kuvert, der påføres navn og adresse på afsender.
4.  Kuverten sendes til klubbens revisor Karina Møller, Snekkerupvej 36, 4140 Borup. Den skal være Karina i hænde 

senest 01. juli 2014.
5.  Stemmerne optælles jfr. Klubbens love § 18 af revisor og 2 bestyrelsesmedlemmer.

God fornøjelse.

Urafstemning

Enkelt medlem Familiemedlem
      For          Imod      For           Imod

Forslag 1: § 1 Navne og hjemsted:
Stk. 3 Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samar-
bejder med Dansk Kennel Klub.
Ændres til:
Stk. 3.  Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og sam-
arbejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love og tilhørende reg-
lementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mel-
lem 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 overensstem-
melse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbej-
de 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 kvali-
tet i forhold til racestandard, sundhed, temperament, eksteriør 
og brugsegenskaber.
Ændres til:
Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstem-
melse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbej-
de 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 kvali-
tet i forhold til FCI racestandard, sundhed, temperament, ekste-
riør og brugsegenskaber.
Motivaion: 
Tilpasning til DKK’s standart vedtægter for specialklubberne.
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Enkelt medlem Familiemedlem
      For          Imod      For           Imod

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 æres-
medlemmer – 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.
Stk. 2 Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræ-
ves 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. fe-
bruar.
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 kassere-
ren 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 stem-
meflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvde-
len er til stede. 
Ændres til: 
Stk. 4 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stem-
meflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvde-
len af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 
Motivation: 
Præcisering.
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  Rhodesian  

          Ridgeback  	       

              Klubben  

Byder igen i år 
velkommen til den 
årlige RR dag, med 

udstilling, samt 
brugsprøverne, Rally, 

LP og Schweiss !
Lokationen vil i år være 
i Korsør, ved Storebælt 
Camping og feriecenter  

dog vil 
Schweissprøverne blive 

afholdt i Sorø  !
Vi glæder os til at se jer 

alle til nogle rigtige 
hyggelige dage. 

!
Udstilling 6. september  !

Dommer:  
Liz Megginson, SA 

Tilmeldingsfrist 2. august 
www.hundeweb.dk !

Brugsprøver 7. september !
Lydighed (LP1, 2, 3, Elite) 

Dommer: Erling Olsen 
Prøveleder: Anette Olsen !

Rally lydighed 
Dommer: Anita Jakobsen !

Schweiss 
Dommer: Leif  Stonor 

Nielsen  
Prøveleder: Alexandra 

Claudius Nielsen  !
Tilmeldingsfrist: 

23. august  
www.hundeweb.dk 

!
Festmiddagen lørdag 

aften, holdes på 
Bælt’stedet, ved Storebælt 
Camping & feriecenter.  

Menu’en står på dampet 
laks, helstegt kalveÞlet og 

svinekam, med div. 
tilbehør. 

Pris 200 kr. pr. pers. !
Tilmelding til 

catjah@mail.dk 
 Betaling på klubbens 

konto  
Senest d. 23. august  !

Overnatning  
Kan bookes hos Storebælt 

Camping & feriecenter. 
med egen vogn eller 

el.lign.   
Vi har forhåndsbooket, 

 de få hytter der var 
mulighed for.  

www.storebaeltferiecenter.dk 

Den 6. og 7. september 2014 

RR dagene
	 	                                                                                                                                                                                                                                                                    

Annonce:
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Sinus-tjekker på en lang rejse
Af Vibeke Poulsen

I april måned blev jeg inviteret til Tallinn i Estland for at tjekke et kuld Ridgeback 

hvalpe hos Birgit og Jaanus Erlemann. Deres tæve Bitte-Nus Kifani Akili havde 

fået 13 hvalpe. 

Dyrlægerne i Estland var på intranettet og de forsøgte selv 
gennem RR folk, de kendte, at finde én, der havde kendskab 
til og havde mærket en sinus før, men der var desværre ikke 
nogen der kunne hjælpe. Det var kun det 2. kuld RR der var 
født i Estland.

Gode råd var dyre! De ønskede at jeg kom og sendte mig en 
flybillet. De havde også inviteret en dyrlæge der kom og så 
hvordan et grundigt sinus-tjek foregik, hun var der i 2½ time 
og fik en masse materiale med om sinus som Helle Laurid-
sen havde været så sød at sende til mig.  

Alle hvalpene er heldigvis fine, fri for sinus, ingen ridge- eller 
halefejl, så det er da en heldig start for den første Ridgeback 
Kennel i Estland. 

Jeg havde et par skønne dage  i Tallinn.
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Historien om klubbens logo
Af Lena Carlsson

Rhodesian Ridgeback Klubbens stiftende generalforsamling blev afholdt den 
26.09.1982 i Gadstrup. Der var 24 fremmødte. Og det første klubblad så dagens 
lys i januar 1983.

I dette første klubblad opfordrede man medlemmerne til at del-
tage i en konkurrence om at udfærdige det bedste klubmærke 
(bomærke). Præmien for det bedste forslag var en bluse med 
vindermærket på.

I blad 2 kunne man læse i referat fra bestyrelsesmøde, at der 
på mødet blev fremvist 3 indsendte forslag. Alle tre forslag 
blev herefter sendt videre til reklamekonsulenten, som skulle 
træffe den endelige afgørelse.

I blad 3 kunne man så se vinderlogoet, der var tegnet af Jytte 
Henningsen fra Randers:

Vinderlogoet blev også præsenteret på generalforsam-
lingen, men her protesterede man over en enkelt detalje, 
nemlig at hunden kun havde 3 ben. Men i samråd med for-
slagsstilleren lykkedes det at råde bod på dette, Den ende-
lige udgave fra reklamekonsulenten var en RR med 4 ben. 
Og farverne blev holdt i rødt og hvidt afspejlende det danske 
flag, med sort stregtegning af Ridgebacken og en sort cir-
kel rundt om det hele som afslutning. Dette blev bifaldet af 
både bestyrelsen og Jytte Henningsen. Det endelige logo 
blev brugt i bladet første gang i Blad 1 året efter - på forsiden:

Og sådan har logoet set ud lige siden  - og dog, dette er ikke 
helt sandt. For i 2004, blev der lavet en lille ændring. 

Der var nemlig på det tidspunkt en del uroligheder omkring 
vores smukke race. I en af Tysklands delstater var det blevet 
påbudt at Rhodesian Ridgebacken skulle have mundkurv på, 
når den færdedes udenfor sit hjem. I Irland havde de haft sam-
me regel lige siden 1992, hvor der kom en tilføjelse til deres 
hundelov af 1986, hvor Rhodesian Ridgebacken blev nævnt, 
som en af de racer der nu også skulle bære mundkurv på of-
fentlige steder. Der var uro blandt RR-folket både i udlandet og 
herhjemme, for Ridgebacken var jo ikke en farlig muskelhund.

På baggrund af urolighederne kontaktede jeg bestyrelsen, og 
spurgte om ikke de kunne overveje at lave en lille ændring af 
vores logohunds udtryk - den så nemlig noget streng ud i blik-
ket og det var der jo ingen grund til, når nu der var fokus på 
Ridgebacken som ”farlig” hund. Bestyrelsen godkendte idéen, 
og jeg kontaktede Jytte Henningsen, som var helt med på 
ændringen. Der blev så lavet en lille ændring af logohundens 
øjenbryn, og den lille streg under øjet blev fjernet. Og pludselig 
så logohunden meget venligere ud:

I dag kan det måske virke lidt fjollet med sådan en ændring, 
men dengang var en streng Ridgeback det sidste vi ville 
signalere i Danmark. At Ridgebacken også blev kaldt for 
Løvehund, gjorde det ikke bedre. Mange uvidende troede, at 
vores race var i stand til at dræbe løver - dermed endnu en 
hentydning til en meget farlig hund.
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Vi var mange der var rigtig kede af, at Ridgebacken skulle 
associeres med farlige muskelhunde visse steder i Europa, 
for det var jo bare en jagthund, hørende til FCI gruppe 6: 
Drivende og Apporterende Jagthunde.

Efter kun ganske kort tid med det nye logo, begyndte det 
gamle at figurere igen i bladet, og pludselig var det kun det 
gamle der blev brugt – det var muligvis på grund af at besty-
relses- og udvalgsmedlemmer kom og gik, og at nogle filer 
gik tabt ved overdragelse af materiale. 

Men nu er det nye logo fundet frem efter længere tids søg-
ning, og fremover vil det foreløbig være det, der skal bruges.

På et tidspunkt for en hel del år siden begyndte klubben at 
kun bruge selve logohunden ved visse lejligheder. F.eks. 
kunne man se logohunden trykt på præmier til udstillingerne: 
pokaler, håndklæder, krus, USB nøgler, termotasker, termo-
krus m.m. 

I bladudvalget har vi nu fulgt med strømmen, og bruger logo-
hunden ved siden af titlen på klubbladet.

Foto: Annette Hansen
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For 10 år siden havde vi haft RR i 5 år –  Paji fra Kennel Kin-
yemi – og nu synes vi han skulle ha› sig en legekammerat.  Vi 
blev skrevet op til en tævehvalp fra hans kuldsøster A›fora, 
som blev parret med sæd fra Great Gatsby i USA, men uhel-
digvis gik hun tom denne gang. Tilfældigvis blev der samme 
forår født indtil flere kuld i forskellige stater med ham som far, 
så Gatsby›s ejere foreslog, at Nada Nikolic skulle rejse over, 
kigge en hvalp ud selv.

 
Nu tænkte Nada på os, for i kennelen på Amager var der ikke 
plads til flere. «Hva› siger I til at få en delehund», spurgte hun 
i telefonen. Tæven skulle være vores familiehund – dvs. Nada 
skulle bare ‹låne› hende til udstillinger og kommende avl, hvis 
hun viste sig at kunne bruges til det. Det lød spændende, så vi 
slog til. Sommeren var jo netop afsat til familieforøgelsen, og i 
sær det med muligheden for hvalpe synes jeg om. Udstillinger 
sagde mig ikke ret meget - på det tidspunkt…

 
Vi hentede Athena i lufthavnen 13 uger gammel. Det bløde-
ste kærlige lille væsen, som vi straks faldt pladsask for. Men 
det gjaldt dog ikke for hanhunden derhjemme. Da det gik op 
for Paji, at hun skulle blive i huset, ja så sad han nærmest 
fast plantet foran hoveddøren i et par uger (Det er mig eller 
hende!!).   Han overgav sig dog senere og blev meget glad 
for hende.

 
Allerede en uge efter ankomsten skulle det lille væsen vises 
frem på RR-dagen, hun skulle ud og køre langt i bil og sidde i 
bur igen... Ny stor oplevelse og ståhej, tænkte jeg. Nada hav-
de jo flere hunde og nok at gøre med arrangementet i øvrigt, 
så denne allerførste gang måtte jeg nok hellere tage med.  Så 
dér startede prinsesses karriere –  i en smuk Fynsk slotspark 
på en dejlig solskinsdag omgivet af beundrere. Hun løb gan-
ske fint og fik det rigtige bånd. Senere, da der kom hvalpe viste 
det sig vældig smart at have to hofdamer ansat, men først 
skulle der vindes flere præmier, sagde Nada. 

 
Den sommer lejede vi sommerhus i 2 uger på Bornholm. 
Et nedlagt bondehus, og her voksede drømmen for Ole og jeg 
om at flytte fra villalejligheden – på landet til eget hus med en 
stor grund. Vi startede med at se os om.

Hjemme i Holte gik turen til hundeskoven hver morgen med 
mig om morgenen og igen med Ole om eftermiddagen. Vi nød 
at se de to løbe og lege tagfat i hele skoven, men undgik helst 
de tidspunkter med risiko for madpakker. Hvad siger man til 
en skovtursfamilie, når ens hund stjæler alt deres rugbrødet 
og forsvinder ind i skoven …? Athenas far Gatsby var også en 
madtyv, så måske er det noget genetisk - men fra Paji lærte 
hun også tricktyveri. 

 
Rejsevant blev hun hurtigt, for vi blev snart faste passager på 
Kinyemi-bilen på mange herlige ture rundt til udstillinger i hele 
landet. I starten af 2006 fik Nada bestilt plads på Bornholm til 
færge, overnatning og en vigtig udstilling, så da vi kom til frem 
til sommeren kunne sådan en dum detalje, som datoen for 

overtagelse af nyt hus, jo ikke stå i vejen. Mig og Athena skulle 
af sted – Ole kunne overtage huset imens og gå i gang med 
at opsætte hegn omkring den lille tønde land vi nu omsider 
havde fundet. Den arbejdsdeling var vi ikke enige om, men 
hjem kom vi med en ny Dansk Champion – så næste forår var 
vi så endelig klar til at lægge hus til et kuld hvalpe.

Det var her det viste sig for alvor nyttigt at have to hofdamer 
ansat. Prinsessen var en kærlig, dygtig mor der vaskede og 
fodrede på livet løs, men hun brød sig altså ikke om at spise 
’remoulade’. De der gule regnorme i hvalpekassen måtte vi 
gerne fjerne - og skete det ikke straks, kunne hun se meget 
sigende på os og med en lille lyd bede om, at der blev ryddet 
op.Det var med 3-holdsskift i starten, hvor Anders, Nada og 
jeg deltes om at passe de 11 små, lave sutteflasker og tage 
imod hvalpekøbere.

 
Nu fulgte en række herlige år, hvor vi lærte mange dejlige men-
nesker at kende. Mennesker der - ligesom vi selv - fik ændret 
deres liv af en Ridgeback, som med masser af personlighed 
sneg sig ind og fik en stor plads i hjemmet og i hjertet.

 
Det er blevet til tre kuld hvalpe 11+3+11, hvoraf vi selv 
har de 2. De andre 23 har det også godt og er højt elsket.  
Tre fra det sidste kuld kom til hhv. USA og Tjekkiet, hvor 
de klarer sig fint. Dejligt at vi kan følge dem alle sammen 
med billeder og nyheder. I februar sad jeg i mit eget køk-
ken og holdt næsten vejret, for der var der Live Feed fra 
Westminster Show på skærmen – og Icon, en af de hvalpe 
vi havde sendt til New York 2 år tidligere, var med i finalen!  
Det har været - og er stadig - lidt af et eventyr for mig.

10 års fødselsdag
 - Spring Valleys Athena Olympia
 Af Helene Cortsen - Private fotos

Det er blevet til pænt man-
ge officielle udstillinger og 
også hyggelige skuer med 
hvalpene. Det her ynd-
lingsbillede blev taget på 
skue til Sct. Hans 2013, 
hvor avlsklassen blev Best 
in Show. Den klasse har  
det gjort mig særlig glad  
og stolt, når det kunne  
lykkes at stille et hold.

En stor tak for tålmodig- 
heden til alle de udstil-
lere, som gennem tiden 
har måttet lægge øre til  
Athenas hylen. Hun er 
en meget vokal dame 
og vil helst være fremme  
i første række.
 

Foto: Anne Egede
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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

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

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

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

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. 

Aktivitetskalender 2014

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

Udstillingskalender 2014
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Klubben ønsker tillykke: 

LP1:
RBM, RØM, LP1 Zindika My African Zuka

Ny International Champion:
INTCH DKCH SECH DKV13 Hazinas 5th Abuya

Ny Luxemburg Champion INTCH DKCH SECH NOCH 
NORDCH DEVDHCH DECH NLCH BECH CHCH LUCH DEVDHJCH 
DEJCH KLBCH VDH-EUJSG07 VDH-EUSG12 KBHV07 KBHV10 W07 
BESG08 DKKV07 DKKV10 DKV10 NV08 NORDV12 KLBV08 KLBV10 

KLBV11 Tusani Cool Bakari

 

LP2:
DKCH DEVDHCH DKRLCH LP1 LP2 UHP Kuzongas Foenix

Ny Tysk Klub Junior Champion RRCD:
Safero A’Inja

Ny Dansk Champion:
DKCH BjSG DjCH (VDH) Red Hot Line Flaming Star 
Sevilla

Ny Dansk Champion:
DKCH Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan

Husk at sende foto, stam- 
tavlenavn 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. 01.06.2014

Født Opdrætter Forældre Født
Forventet 
levering

23.04.2014 Kinyemi
Øllemosevej 11
4690 Haslev
Danmark
Tlf.: 25 39 60 26
kinyemi@kinyemi.com
www.kinyemi.com

F:

M:

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

DKCH Kinyemi Nianzi Hunting 
Himalaya
HD: A, AD: 0

23.04.2014
4 hanner
6 tæver

U. 25

12.05.2014 Akizuri
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens
Danmark
Tlf.: 86554242
akizuri@gmail.com
www.akizuri.dk

F:

M:

CACH USCH Tropaco Troyan Argos 
of Coso
HD: A, AD: 0

DKCH SICH DEVDHCH INTCH RBM 
DEVDHJCH Akizuri Ika Abudiwa
HD: A, AD: 0

12.05.2014
3 hanner
3 tæver

U.28

22.05.2014 Thukela
Skrænten 69
4671 Strøby
Danmark
Tlf.: 28 89 27 20
oetoft@dbmail.dk
www.thukela.dk

F:

M:

Matakima Caito
HD: A, AD: 0

LP1 RBM Soweto Bonolo Zola
HD: A, AD: 0

22.05.2014
4 hanner
5 tæver

U. 29

Parrede tæver Opdrætter Forældre
Forventet 
fødsel

Forventet 
levering

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

F:

M:

DKCH African Braveheart’s  
Godspeed Thani
HD: A, AD: 0

Mbwa Mzuri’s Bayzippi
HD: A, AD: 0

U. 26 U. 34

Foto: Karina Green
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Omplacering  
Der er ingen omplaceringshunde p.t.

Omplacering  
pr. 01.06.2014

Kennel Akizuri
Stinne Elgaard
Røde Mølle Banke 2
8700 Horsens

T: 8655 4242 / 2844 4110
W: www.akizuri.dk
E: akizuri@gmail.com

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 til-
knyttet 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,  
Poul H. Jensen på
kasserer@ridgebackklub.dk

Nyttig info!!!
• Redaktøren modtager meget gerne ar-

tikler 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 - sen-
des til blad@ridgebackklub.dk

• Sæt kryds i kalenderen: RR-dagene 
2014 afholdes den 6. og 7. september.
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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 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

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
3460 Birkerød

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

Kennel Bitte-Nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7
2870 Dyssegård

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

Kennel Bikita’s Legacy
Susanne Bech-Hansen

T: 2122 4347
W: www.bikitas.dk
E: bikitas@bikitas.dk
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Afsender:
Rhodesian Ridgeback Klubben
v/ Poul H. Jensen
Vindebyørevej 5
5700 Svendborg

Returneres ved varig adresseændring


