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  Redaktion 

Helle Lauridsen  

 

Hvalpeanvisning 

Susanne Bech-Hansen 

Bestyrelsen 
Formand 

Nada Nikolic (Ansvarshavende) Tlf: 21 22 43 47 Nada Nikolic 

    hvalpeanviser@ridgebackklub.dk 

 

Omplacering 

Øllemosevej 11, Øllemosen 

4690 Haslev 

Tryk Margit Sand Nielsen Tlf. 27 88 40 08 

Lumaprint ApS, Tlf.: 75 13 19 56 Gedhusvej 18, Ilskov, 7451 Sunds formand@ridgebackklub.dk 

 Tlf. 30 38 22 65 

 

 

Bidrag til bladet sendes til:    omplacering@ridgebackklub.dk  
blad@ridgebackklub.dk  Næstformand 

 Optagelse på hvalpeliste Sven Jesper Knudsen 

Annoncer 
Medlemmer: 

skal ske via kontakt til kasserer. Puglundvej 40 

1/1 side   kr. 400 Den aktuelle hvalpeliste kan ses på 6800 Varde 

1/2 side   kr. 200 klubbens hjemmeside. Tlf.: 50 83 47 73 

 naestformand@ridgebackklub.dk 

1/4 side   kr. 100     

  

 

Kommercielle:      Hel årgang:  

(4 x) 
Regioner:  

1/1 side kr. 800     kr. 2.500 Vest: Kasserer 

1/2 side kr. 400     kr. 1.250 Annette Hansen 

 

E-mail 

 

Poul H. Jensen 

1/4 side kr. 200     kr.    625 E-mail: filur79@gmail.com Vindebyørevej 5 

  5700 Svendborg 

Kennelannoncer i 

Ridgebacken og på webben 

Øst: 

Dorte 

Tlf. 62 22 62 33 

Hel årgang (4 x)   kr. 200 Dorte og Torben Øtoft 

E 

kasserer@ridgebackklub.dk 

 torbenoetoft@gmail.com  

RRK’s hjemmeside-adresse Fyn: Sekretær 

www.ridgebackklub.dk Lone Lydolff Helle Lauridsen 

 
Deadlines 

peter.lydolff@stofanet.dk Kastedvej 37 

Blad 1:   15. feb.     Udk. mar.  8200 Århus N 

Blad 2:   01. maj     Udk.  juni RRK’s Udvalg Tlf. 40550569 

  

Blad 3:   15. aug.    Udk.  sep. Aktivitetsudvalg   sekretaer@ridgebackklub.dk 

  

 

 

Blad 4:   01. nov.    Udk.  dec. Annette Hansen  
 Dorte og Torben Øtoft 

 

Bestyrelsesmedlem  

Medlemskab    Karina Green Annette Hansen 

Medlemskab er gyldigt når (Erik Kristensen, FDA) Husager 3 

kontingent er indbetalt: aktivitet@ridgebackklub.dk 7120 Vejle 

Enkeltmedlemskab:    kr. 325  Tlf. 31660178 

Familiemedlemskab:  kr. 375 Avls- og Sundhedsudvalg bestyrelsesmedlem@ridgebackklub.dk 

 Nada Nikolic  

Indbetalinger Helle Lauridsen 

L 

1. suppleant     Helle Cornelius-Knudsen 

Alle indbetalinger til RRK: LenaCarlsson 

avl@ridgebackklub.dk 
 

Danske Bank  Revisorer         Karina Møller 

Reg. nr.: 1551 Udstillingsudvalg Karin Andersen 

Kontonr.: 7360444 Poul H. Jensen  
IBAN: DK27 3000 0007 3604 44    Sven Jesper Knudsen Forsidehund 

SWIFT-BIC: DABADKKK Anders Bach Sørensen Foto: Helle Green 

 udstilling@ridgebackklub.dk Bagsidehund 

Kontoindehaver:  Foto: Dorthe Højer Kristensen 

Rhodesian Ridgeback Klubben Blad-, PR- og Webudvalg  
v/kasserer Poul H. Jensen Helle Lauridsen ISSN 

 blad@ridgebackklub.dk 1901-7898 

Fødselsdagshilsener til hunde som  

er fyldt 10 og som har haft mindst  

2 kuld i DK sendes til  

blad@ridgebackklub.dk 
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Klummen 
 
Af Nada Nikolic
RR dagen er netop veloverstået. En dejlig dag med mange 
deltagere, og i særdeleshed mange nye udstillere. Det er 
et frisk pust når de nye hvalpekøbere melder til deres 
første udstilling, og møder forventningsfulde op. Alting er 
så nyt, og nerverne sidder nok lidt udenpå trøjen. 
Opdrætterne har givet gode råd, ting der skal huskes på 
når man står foran dommeren. Vovse skal stå stille i mere 
end 5 sekunder af gangen, og gerne løbe disciplineret 
uden for mange spring og biden i snoren. Puha allerede 
der svedes der. Hvalpen som var såååååå dygtig hjemme i 
haven, har nu kun fokus på alle mulige andre ting i ringen, 
og udenfor ringen…. Vi har jo alle været i den situation, 
selvom det kan føles som en evighed siden.  
Det er vigtigt at få nye udstillere til at føle sig velkommen. 
At der er plads til, at de ikke kender alle spillereglerne, og 
at timingen kan svipse.  Vi håber jo alle, at de nye kommer 
igen og igen, fordi det er en dejlig dag med herlige RR 
venner omkring sig, også uanset hvad dommeren måtte 
mene på dagen 
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Referat af Bestyrelsesmøde 

RRK bestyrelsesmøde lørdag d. 12. august kl. 11.00  
på Scandic i Odense  
Deltagere: Nada Nikolic, Sven Jesper Knudsen, Helle Lauridsen, Poul H. Jensen og Annette Hansen 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse og underskrift af referat   
2. Indkommende og udgående post  

1. Invitation til hund i fokus den 2.-3. 

september i Vejen, ikke mulig da der er 

sammenfald med RR dagen 

2. DM og Årets hund i rally ændringer i 

kvalifikationskrav, prøven skal tage mindst 

45 hunde 

3. Jørgen Hindse 75 års fødselsdag og 40 års 

jubilæum den 15/9 Nada deltager 

4. Nye takster for honorarer til udstillings 

dommere 

5. Anmodning om at starte som dommer 

aspirant for racen fra Michael Allerup 

Nielsen, godkendt 

6. Ny prisliste for leje af DKKs lokaler  

7. Hunden.dk har fået ny webredaktør, som 

åbner op for, at vi kan annoncere mere for 

aktiviteter 

8. invitation fra sporudvalget om møde om 

fælles regler for spor prøver – Annette 

deltager 

9. Marie Pedersen er godkendt som dommer 

til RR 

10. 6 rykkere udsendt om at huske at udfylde 

hvalperegistrerings skemaet, 1 mangler 

stadig 

11. dommerlisten for nordisk udstilling 2018 i 

Roskilde er på Hundeweb 

12. 33 velkomst breve udsendt til 

hvalpekøbere, alle opdrættere har 

indmeldt deres købere 

13. Svend har lavet aftale med AMV om at få 

alle de gamle digitaliserede blade, han 

henter dem snart. 

3. Blad 3 - Indhold & hvem tager bolden?  

1. Helle tager bolden for dette nummer men 

ikke flere 

2. Spørgeskema om ønsker for klubbens 

videre arbejde 

3. Artikel fra Thukela om deres ferietur i 

Alperne 

4. Spørge Karina om DM artikel 

5. Hazinas fødselsdagshilsen  

6. Annonce for juleudstilling  

4. RR-dag 2017  
1. Til deadline var kun 43 tilmeldt så 

bestyrelsen besluttede at udvide med en 

uge. Fremover vil vi lave 1. deadline 5 uger 

før udstillingen og 2. deadline til forhøjet 

pris 4.uger før 

2. Der er bestilt deltager gaver til alle 

deltagere på RR-dag og Schweiss prøve. 

3. der er styr på pokalerne og rosetter, 

Annette kigger på hvad der kan gøres til 

Barn og hund rosetterne 

5. Regnskab  
1. regnskabet ser fornuftigt ud 

2. 245 medlemmer 

6. Rapport fra udvalg 
1. Udstilling  

a. følgende dommere har 

accepteret Vanessa Moyano, 

Spanien, Denise Flaim, USA og 

Karin van Klaveren, Tyskland 

b. Vi retter henvendelse til FDA om 

mere indflydelse på dommervalg, 

eller eventuel anden struktur 

c. Poul går videre med ideen om 

junior/veteran cert 

2. Aktivitet  

a. Vi køber en GPS til schweiss 

b. 3 tilmeldte til HTM i Løsning den 

19/8, så aflyst 

c. Handler event i Jylland, hvad er 

budgettet? Annette ser på det 

3. Avls og Sundhed  

a. Nordisk samarbejde kører, men 

der har ikke været noget specielt 

b. Vi mangler opdatering på UHM 

på Sjælland i juni 

4. Web/Blad  

a. Sven har kigget på Wordpress og 

det er super nemt og han går i 

gang med at flytte klubbens 

hjemmeside over og vi finder en 

løsning på databasen.  

b. Hvalpelisten: markedsføring 

optimering via det nye web, vi 
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skal annoncere mere på FB og i 

den blå avis 

7. Bladet – se under blad 3 

8. Hvalpe koordinator  

a. Opfordring til opdrættere om at 

melde til Susanne, så tidligt som 

muligt hvis I har hvalpeplaner 

9. Omplaceringskoordinator  

a. Ingen henvendelser om 

omplaceringshunde, i de tilfælde der 

har været, har opdrætterne selv 

taget ansvar 

10. RR-dag 2018 - skal vi starte nu med 

forberedelserne? (Vi er igang. Dommer er 

fundet, sted er fundet, bestyrelsen 

overvejer hvad vi skal finde som 

deltagergaver.) 

11. . Eventuelt 

a. Næste møde 22/10 Scandic Odense 

kl. 11 

 
 
 

  

Invitation til RRK’s Juleudstilling i Strøby den 25/11-2017 
 

 

 

Dommer er Monika Pehr fra 

Tyskland. Monika har opdrættet 

Ridgebacks siden 2001, og hun har i de 

sidste 10 år været formand for den 

tyske klub E.L.S.A. hvor hun også står 

for klubbens avlsgodkendelses 

arrangementer. 

 

Hun har været Ridgeback dommer 

siden 2013 og har i de sidste 4 år dømt 

på mange udstillinger i Tyskland  

samt i Schweiz, Tjekkiet  

og Slovakiet.  

Hun bor i Bayern med sine 

Ridgebacks og Araberheste 

 

JULEFROKOST 
 

Selvfølgeligt fortsætter vi traditionen 

med lækker julefrokost i forbindelse med 

juleudstillingen,  

 

Alle er velkomne  

Sidste tilmelding: 29.10.17 
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På ferie med Imani og Barika i Dolomitterne. 
Vores tre hunde fylder en stor del i vores hverdag og de har da også i årenes løb, været med os i tankerne på 
skiferien, hvor vi gang på gang har talt om, at det må være et paradis for hunde at løbe rundt i Dolomitterne. Vi 
synes, at Dolomitterne(Italien) er et af de absolut bedste skiområder i Europa, og da vores datter længe har haft et 
ønske om, at gense vintersportstedet om sommeren, besluttede vi i år at tilrettelægge og tilpasse sommerferien 
efter både Anna, hendes veninde og hundene.  

Ret hurtigt blev vi enige om, at vores tre hunde måtte skæres ned til to på sommerferien. Det er en lang køretur til 
Dolomitterne, og selvom vi skar etapen over i to, så prioriterede vi, at hundene skulle have mulighed for ordentlig 

plads i bilen. Zola, som er den ældste af vores hunde, blev derfor afleveret på 
forkælelses sommerferie i Nordsjælland. 

Vi begyndte vores rejse tidligt om morgenen, så vi kunne køre imedens solen ikke stod 
højest på himlen. Vores første stop blev ved færgelejet i Rødby, hvor hundene lige kunne 
komme ud og tisse af, inden turen over vandet. Barika er skøn, nem og ekstrem cool at 
rejse med,  hun tog alt på færgen med ophøjet ro, hvor Imani i begyndelsen, var en 
anelse mere skeptisk og nervøs over sin første færgetur. Efter kort tid tog begge hunde 
det dog temmelig afslappet og nød både de beundrende blikke, klap og ikke mindst 
brødkrummerne som røg på gulvet. 

Turen ned gennem Tyskland gik smertefrit, med et par holdt på rastepladser, hver tredje 
time, hvor hundene blev tilbudt at få strukket benene, lidt vand mm. Tidligt på 

eftermiddagen nåede vi Fürth, en forstad til Nürnberg, hvor vi gjorde holdt for natten. Vi gik en lang tur i den 
nærliggende park, som var stor, skyggefuld og meget smuk. Hundene nød tydeligvis alle de nye duftindtryk og 
accepterede også at finde roen, da vi trængte til at sidde på en café, med en kold øl, og kigge ud over parken. 

Dagen efter stod vi igen tidligt op, så vi kunne nå Dolomitterne sidst på 
formiddagen. Inden vi ramte hotellet i Colfosco(1645m), gjorde vi 
holdt halvvejs op af bjerget, hvor vi tog på vores første tur på 
”pisterne”. Vi tog gondolen, i St.Christina(1428m), op på toppen ved Col 
Raiser(2106m) 

, så vi kunne lægge ud med “kun” at gå nedad.  Barika jokkede ind i 
gondolen, som om hun aldrig havde foretaget sig andet. Det er 
tydeligt, at hun stoler hundrede procent på, at vi aldrig kunne drømme om 
at udsætte hende for farer. Imani kiggede en anelse mere på den 
underlige tingest, som skulle hive hende op på toppen, men efter at 
have studeret ideen lidt og med hjælp fra Torben, så fulgte hun Barika ind i gondolen.  

Det var varmt, omkring 36 grader i dalen, 
men heldigvis køligere på toppen. Hundene 
kom i seler og flexliner, hvorefter vi begyndte 
turen ned, og skridt efter skridt blev vi 
bjergtaget af de smukkeste øjeblikke i den 
overdådige natur. Efter et par timer satte vi 
os ind og fik frokost. Hundene var velkomne 
og fik straks serveret frisk vand fra det søde 
personale. Eneste udfordring var de 
fritgående geder der løb forbi restauranten, 
hvilket betød at både Imani og Barika var ved 
at vælte det meget massive træbord, som de 
var bundet til, da jagtgenet i dem tændte. Det 
kostede lige et par nye øl, schiwasser og et 
par våde bukser. Efter frokosten fortsatte vi 

atter og vi nød de smukke omgivelser og dyrene som rendte frit rundt og græssede. Efter et par timers vandring ned 
ad bjerget var vi fremme ved vores bil, og kunne køre de sidste 20 km op igennem bjergpasset til Hotel Luianta i 
Colfosco, som skulle være vores hjem.  
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De næste fire dage stod vi forholdsvist tidligt op, gav hundene en luftetur og morgenmad, inden vi omkring kl. 9.30 
begav os ud på forskellige vandreruter. Vandreruterne der foregik i blandet terræn, var godt afmærket og på 
forskelligt underlag. Heldigvis ingen asfalt, så vi skulle ikke tage hensyn til underlaget i forhold til brændte 
hundepoter. 

Vi vandrede cirka otte timer dagligt med indlagte drikke- og spisepauser. Hundene var for det meste af tiden i 
flexliner, men vi gav dem undervejs mulighed for at løbe lidt frit, hvis vi kunne se, at der hverken var andre 
vandrende eller mountainbikes så langt øjet rakte. Ingen tvivl om, at de nød de nye muligheder og der blev løbet og 
snust meget. Indimellem valgte vi at tage dem i snor, også selvom der var mennesketomt, for at passe på dem.  Når 
de slog deres ”jagtgener” til skånede de ikke sig selv, så hvis vi ikke indimellem bestemte, at de ikke skulle løbe mere, 
så tænker vi, at de havde overanstrengt sig alt for meget. Hundene trængte lige så meget til pause som vi, og de 
klaskede sig straks ned og sov, hver gang vi holdt hvil. Hundene var velkomne alle steder og blev straks tilbudt frisk 
vand af personalet, hvilket Imani nød. Barika er, på det punkt, lidt mere sær, når det gælder om at dele vandskål, så 
hun drak kun, hvis hun var meget tørstig, ellers fandt hun hellere små kilder undervejs, hvor hun stillede tørsten. 

Når vi efter dagens tur, kom tilbage til hotellet sidst på eftermiddagen, var der ingen tvivl om, at hundene nød, at vi 
heller ikke havde andre behov end 
afslapning og kolde øl. De gange, hvor vi 
tog dem med på en lille ekstra tur ned i 
byen, for at handle lidt slik, tjekke 
friluftudstyr ud mm., orkede de næsten 
ikke at rejse sig fra deres puder. Når vi om 
aftenen efterlod dem på værelset, for at 
gå ud og spise, snorkboblede begge 
hunde lystigt, og de løftede kun 
hovederne fra puderne, som velkomst, 
når vi kom tilbage. Dagene sluttede 
selvfølgelig med en kort aftentur, hvor de 
kunne tisse af inden natten.  

Hver aften og morgen fik begge hunde en 
lettere massage af deres store 
muskelgrupper, og smurt trædepuderne 
ind i propolis salve. Vi tænkte, at de måtte være mindst lige så ømme i deres muskler som os andre og Propolis 

salven(som vi mest bruger om vinteren) var for at 
blødgøre og massere deres trædepuder og samtidig 
kunne vi tjekke dem for revner. Vi har altid påstået, at 
man ikke kan køre en Ridgeback fysisk træt, hvis den er 
slank og i nogenlunde god form, men den påstand må vi 
trække tilbage. Efter fire dage havde vi to hunde, som 
var trætte, både fysisk og psykisk. De lagde sig ned og 
sov alle steder, hvor lejligheden bød sig og så nærmest 
helt udmattede ud, når vi tog selerne frem til en gåtur.  

Efter fire dage i Dolomitterne kørte vi videre til 
Bodensee i Østrig, hvor vi boede et par dage i Bregenz. 
Så snart man rammer en by, så betyder det også asfalt 
og der blev nu nogle andre hensyn at tage. I de timer på 
dagen, hvor asfalten var for varm til hundepoter, blev 
hundene på hotellet 

Heldigvis består Bregenz også af en dejlig lang strandpromenade, hvor mange høje træer danner en skyggefuld 
ramme, så her brugte vi mange timer. Vi havde hundene med overalt, både til minigolf, på restauranter og på 
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bådture. Der var vist ingen tvivl om, at begge hunde nød, at tempoet 
blev sat ned et par dage og det vildeste var, hvis et par duer tillod sig 
at blive for nysgerrige, så kunne særligt Imani godt finde lysten frem til 
duesteg.  

Det var en fornøjelse at rejse med hundene, og både i Italien og Østrig 
kommer man let i kontakt med både lokale og andre rejsende, når 
man har Ridgeback med. Vi blev stoppet mange gange, særligt af 
englændere og amerikanere, som var begejstret over både hundenes 
udseende og deres rolige gemytter. Bonus var at opleve, hvordan 

båndet mellem os og 
hundene blev endnu 
tættere i løbet af 
ferien, hvor alle blev 
udfordret. Det har 
været fantastisk at 
opleve Barika gå 
forrest, med en stoisk 
ro og vise Imani vejen 
og samtidig se, 
hvordan Imani i løbet af få dage modnede sig mentalt og tillidsfuldt 
kastede sig ud i nye udfordringer/situationer. 

Har det været besværligt og en udfordring i forhold til planlægning? I det store hele er svaret: nej. Selvfølgelig skal 
man forvente, at det koster lidt ekstra at have kæledyr med på hotelværelset, og alt efter stederne, hvor vi boede, 
kostede det i mellem 8-12 euro pr. hund i døgnet. Vi tog en snak med vores dyrlæge, inden vi tog afsted i forhold til, 
hvad vi skulle være opmærksomme på, udover Rabies vaccinen. Hun anbefalede, at de fik en behandling med 
Bayvantic, for at beskytte dem imod Dirofilaria(Tropisk hjerteorm). Dirofilaria spredes igennem myg og findes ikke i 

Danmark, med undtagelse af de sjældne 
tilfælde, hvor en hund bringer det med hjem 
fra ferie. Vi skulle ikke være i områder med 
sandfluer, som kan smitte med 
Leishmaniose, og derfor var det ikke 
nødvendigt at få hundene vaccineret for 
dette. Ellers forholdt vi os, som på en varm 
sommerdag i Danmark, hvor vi skal tage 
hensyn til varmt underlag, varm bil(vi skal 
have købt solbeskyttelse m. sugekopper til 
bagrude), og sørge for adgang til frisk vand.  

Efter en uges ferie med hundene, så er der 
ingen tvivl om, at det ikke er sidste gang, at 
vi tager på vandreferie, og selvfølgelig skal 
vores hunde også med næste gang. 
Dolomitterne var også om sommeren et 

skønt sted at spendere sin ferie, for både os og hundene.  

 
 

  
IVA -  Inherited ventricular arrhythmia, er et hjerteproblem der 

forårsager pludselig død I hvalpe og unge hunde. Ligenu er der en del 
forskning i det, men arvegangen er endnu ikke klarlagt. Du kan læse 

mere på klubbens hjemmeside. Hvis nogen – opdrættere eller ejere har 
oplevet at en hvalp/unghund er ”faldet død om” – så udfyld dette skema: 

http://ridgebackklub.dk/2014/rr-iva 
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Ridgebackdag 2017 
 

 

Bedste baby Hazinas 7th Galactic 
Polaris 
Bedste Hvalp Saimon´s Praide 
Hypnotic 
Bedste veteran Hazinas 4th Tafika 

BIK Hanner:  
Lionridge's Sir Ibsen, CERT 
BIM 
Juani Aisha Pendo, R.CERT 
Hazinas 5th Abuya 
Juani Aisha Akili 
 

BIK Tæver: 
Banda la Farasi I'm Tea, CERT BIR 
Red Hot Line Flaming Star Sevilla 
Hazinas 4th Tafika 
Glen Rhodes Banya Broadway 
Star, R.CERT 

 

Bedste Ridge: Glenaholm 

Rafiq 

Bedste bevægelser:  Kinyemi At Inkiru Valley's 

Izaan 

Bedste hovede: Juani Aisha Akili 

BIR Banda la Farasi I'm Tea & BIM Lionridge's Sir Ibsen 
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Bedste Baby Han  Kennel Hazinas 

Bedste Baby Tæve Team Kinyemi & Co 

Bedste Junior Han Kennel Bitte-Nus 

Bedste Mellem Han Hazinas 7th Galactic Pluto 

Bedste Mellem Tæve Hazinas 6th Fulani Ajabu 

Bedste Åben Han  Kennel Kuzonga’s 

Bedste Åben Tæve Team Kinyemi & Co 

Bedste Champion Han Netti & Poul H. Jensen 

Bedste Champion Tæve Kennel Kinyemi 

Bedste Veteran Han Kennel Copper Queen 

Bedste Bevægelser Helene Cortsen 

Bedste Ridge  Kennel Lewanika 

Bedste Hoved  Netti & Poul H. Jensen 

Bedst I Racen  Kennel Juani 

Bedst I Modsat  Kennel Juani 

Bedste 3t/400m Schweiss Kennel Thukela 

Bedste 20 t./400 m. Hazinas 7th Galactic Pluto 

Bedste 20t/1000m  Naturlommekalenderen fra 

  Forlaget Rhodos 

Alle øvrige pokaler  sponseret af Rhodesian 

  Ridgeback Klubben 

  

Pokalsponsorer 

Tak til RR dagens sponsorer 
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Ridgebackdag 2017… fortsat.. 
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Klubben ønsker tillykke  
LP1 Bikita's Legacy Baloo  RBM Lewanika Idanayi 

LP2 Bikita's Legacy Anaya  BIG1 Bornholm Juani Aisha Jelani 

Rally Champion Thukela Amma of Uncas 

 

BIS 3 Odense 2017 Ni’Akoya Kougar Catch 
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Ridgebackdag 2017… fortsat.. 
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10-års fødselsdag 

Hazinas 4th Tafika - aka ”Fika” 
 

Titler: 

Dansk Champion - Københavner Vinder 2011 - Københavner Veteran Vinder 2016 - Tysk Veteran Klub Champion (RRCD)  

 
Klubtitler:  
Årets Baby/Hvalp Tæve 2008 - Årets Junior Tæve 2009 - Årets Mellem Tæve 2009 - Årets Tæve 2009 - Årets Veteran Tæve 2016 - Årets Veteran 
Tæve 2017 - Årets Avlshund 2015 - Årets Avlshund 2016 - Årets Avlshund 2017. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Den 12. juni 2007 blev Fika født hos Kennel Hazinas i Birkerød. 

Hendes mor var den meget vindende tæve, Hazinas 2nd Izibu, og 

hendes far var den tyske Multichampion, Abuya Balou van het 

Maasjesfles.  

 

 

Fika gjorde sig ikke særlig bemærket i kuldet, forstået på den 

måde, at hun ikke gjorde sig nogle anstrengelser for at fortælle 

folk, at hun var noget særligt. Typisk Fika! Men hun er bestemt 

noget særligt. Hun er den sejeste tøs. Hun tåler alt, har aldrig været 

syg, er bund solid og super cool.  

 

Fika deltog i Dansk Kennel Klubs Unghundementalbeskrivelse 

(UHM) da hun var knap 2 år gammel, og hun var den eneste på 

dagen der stillede sig MELLEM spøgelserne og sin mor - bare for at 

fortælle spøgelserne, at de skulle ikke tro de var noget, og hun 

skulle da nok beskytte sin mor.  

 

 

Fika er en forunderlig blanding af at være utroligt selvstændig og 

så at være meget stærkt forbundet til Julie. Fika vil kun kløs og 

kæles på bestemte steder og på bestemte tidspunkter. Til gengæld 

har hun kun fået utroligt kælesyge hvalpe?? 

 

Til tider kan Fika være den sureste, ikke interesserede tante i 

verden, men hun kan også lege som en hvalp i timevis. Fika 

bestemmer selv hvad, hvornår og hvem.  

 

Fika har gjort det godt på alle måder. I udstillingsringen har der 

været nogle særlige begivenheder, som er gået til vores hjerter. Fx. 

da hun blev Årets Tæve i 2009, kun 2 år gammel, og da hun og 

hendes søn, Abuya (Hazinas 5th Abuya), blev BIR og BIM på 

Roskilde International i 2014. Der var ikke et øje tørt i vores lejer: 

 

Og da hun slog 5 flotte, meget vindende veteranhanner ved at 

blive Bedste Veteran på Rhodesian Ridgeback World Congress 

2016 i Lund (SE) - i silende regn: 

Fika er også blevet 

udstillet i Tyskland og 

har fået i alt 6 tyske 

Veteran Certifikater 

og 5 Reserve Veteran 

Certifikater. Vi har 

lige fået en 

bekræftelse på, at 

hun er Tysk Veteran Klub Champion (RRCD). Og så er hun meget 

tæt på titlen Tysk Veteran Champion (VDH). 

 

Fika er også kandidat til titlen ROM (Register Of Merit) som tæver 

får, når de har som minimum 5 afkom, der er Champions. Hun 

mangler det 5. afkom, men har både en søn og en datter der er på 

vej.  

 

Som hundemor har Fika ydet ud over alle grænser. Sådan en dygtig 

avlstæve skal man da lede længe efter. 32 hvalpe er det blevet til i 

alt. Og så har hun 88 børnebørn fordelt rundt om i Sverige, 

Tyskland og Danmark. Og et kuld børnebørn mere på vej. 

 

Fika kan være helt utroligt tændt på en udstilling eller til træning, 

men kan også være det mest dvaske, uinteresserede væsen på 

jordens overflade. 
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En af Fika allerstærkeste sider er hendes fuldstændigt uovertrufne 

evne til at afreagere. Hun blander sig aldrig i et slagsmål eller 

reagerer på opstandelse blandt andre hunde. Hvis hun bliver 

forskrækket, så er det ude af systemet på no time. Hun har et 

fantastisk kropssprog, er fuldstændig afbalanceret og altid til at 

stole på.  Måske en af de allerbedste ting hun har givet videre til 

sit afkom. 

 

Når Fika har været på udstilling med en overnatning, det første 

hun gør, når hun kommer hjem, er at spæne rundt ude på marken 

og rulle sig i det lange græs. Så er hun på hjembane. 

 

Fika er sej som sålelæder. Hun har tyvstjålet sig gennem 

skraldespande, foderspande og køkkenborde. Hun har spist hele 

lammekøller, hakket kød mellem glasskår fra en knust skål (som 

hun selv havde hevet på gulvet), drukket af varme 

mælkeskummere og spist bolognese direkte af gryden mens den 

blev varmet på komfuret. Fornylig er det vist også blevet til en bøf 

fra grillen. Trods utallige bekymringer om forstoppelse og anden 

dårligdom, så er det som om det går hende forbi. Vi er taknemlige 

for hendes Kevlar-forede mavesæk.  

 

Kort sagt så er Fika bare Fika - en stolt RR tøs, som ikke gider en 

masse dikkedarer. En typisk Ridgeback, som ved, hvem hun kan 

lide - og de andre kan rende og hoppe. 

 

Og det er jo det vi elsker hende for. Hendes væremåde, hendes 

hengivenhed (til dem hun kan lide), hendes kærlighed overfor 

hendes familie og hendes sjove indfald - og humor: 

 

 

 

Nu er hun blevet lidt gråmulet og rundet de 1o år. Men ikke desto 

mindre ter hun sig som en unghund indimellem. Og så er alt, som 

det skal være 

 

Vi håber at Fika får mange gode år endnu - vi skal i hvert fald gøre 

vores bedste for, at det lykkes. 

 

Tillykke elskede Fika med de 10 år! 

Fra din mor, Julie, og din opdrættermor, Lena 

 

 

 
 

Aktivitetskalender 2017 
 

Dato: Aktivitet:  Instruktør/dommer Sted 

 
15.10.17 Løb på Midtjysk 

Greyhound 

Væddeløbsbane 

   Kontakt 

Annette 

Hansen 

 Bjerringbro 

31.12.17

  

Nytårstræt hund – 

spor dag 

   Kontakt 

Annette 

Hansen 

 Frederikshåb 

plantage 

Følg med på Klubbens Facebook side for yderligere oplysninger om aktiviteter på Sjælland og tilmelding 
for ovenstående aktiviteter.  
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Udstillingskalender 2017 
 

Dato: Udstillings- 
type: 

Sted: Dommer: Arrangør: Frist: 

 

04.11.17  Int  Herning  Leif-Herman Wilberg, NO  DKK  02.10.17  

05.11.17  Int  Herning  Jette Vind Ramvad, DK  DKK  02.10.17  

25.11.17  Lok  Strøby  Monika Pehr, DE  RRK  29.10.17  

 

Kennelannoncer  

Kennel Bikita’s Legacy 
Susanne Bech-Hansen 
Strøbylille 3 
4671 Strøby 

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

Foto: Camilla Johannesen 

mailto:bikitas@bikitas.dk


 

 

Kennelannoncer  
 

 
Kennel Bitte-Nus 
Vibeke Poulsen 

Ravnekærsvej 7 

2870 Dyssegård 

 
T: 3966 3134 / 2822 8746 

W: www.bittenus.dk 

E: kennel@bittenus.dk 
 

 

Kennel Copper Queen 
Anne C. Dalsgård 

Mosevej 

5492 Vissenbjerg 

 
T: 2984 2619 

W: www.copper-queen.com 

E: esm@pc.dk 
 

 
 

Kennel Hazinas 
Lena Carlsson 

Høbjergkrogen 2 

3460 Birkerød 

 
T: 4581 1040 / 3023 1450 

W: www.hazinas.dk 

E: lena@hazinas.dk 
 

 
 

Kennel Izinja 
v/Ane Marie V. Vilhelmsen 

Strandvejen 63 

7451 Sunds 

 
T: 9714 4072 ell. 4079 4072 

W: www.izinja.dk 

E: rr@izinja.dk 
 
 

Kennel Juani 
Dorthe Højer Kristensen 

Puglundvej 40, Bolhede 

6800 Varde 

 
T: 4774 8174 

W: www.juani.dk 

E: info@juani.dk 
 

 

Kennel Kinyemi 
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 

Øllemosevej 11, Øllemosen 

4690 Haslev 

 
T: 2788 4008 

W: www.kinyemi.com 

E: kinyemi@kinyemi.com 
 
 
 

30

http://www.bittenus.dk/
mailto:kennel@bittenus.dk
http://www.copper-queen.com/
mailto:esm@pc.dk
http://www.hazinas.dk/
mailto:lena@hazinas.dk
http://www.izinja.dk/
mailto:rr@izinja.dk
http://www.juani.dk/
mailto:info@juani.dk
http://www.kinyemi.com/
mailto:kinyemi@kinyemi.com


18 18 

 
 
 

 

Kennel Kuzonga’s 
Jo-Ann Nielsen 

Hvidøre 29 

6580 Vamdrup 

 
T: 4094 2910 

W: www.rhodesian-ridgeback.dk 

E: joann@rhodesian-ridgeback.dk 
 

 
Kennel Lewanika 
Helle Lauridsen 

Kastedvej 37 

8200 Århus N 

 
T: 4055 0569 

W: www.lewanika.dk 

E: helle@kibutata.dk 
 
 

Kennel Malkias 
Møllegårdsvej 16 

6818 Årre 
 

 
T: 2012 5586 

W: www.hazinas.dk/Naya-Sydney.htm 

E: thomas@wiltmann-andreasen.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 Thukela 
Dorte Alsing Øtoft 

Skrænten 69 

4671 Strøby 

 
T: 2889 2720 

W: www.thukela.dk 

E: oetoft@dbmail.dk 
 

 

Kennel Zindika 
Caroline Larsen 

Højager 12 B, Vejenbro 

2980 Kokkedal 

T: 2274 0148  

W: www.zindika.dk  
E: caroline.l1@hotmail.com

http://www.rhodesian-ridgeback.dk/
mailto:joann@rhodesian-ridgeback.dk
http://www.lewanika.dk/
mailto:helle@kibutata.dk
http://www.hazinas.dk/Naya-Sydney.htm
mailto:thomas@wiltmann-andreasen.dk
http://www.akali.dk/
mailto:pokali@akali.dk
http://www.thukela.dk/
mailto:oetoft@dbmail.dk
http://www.zindika.dk/
mailto:l1@hotmail.com
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Afsender: 
 

Rhodesian Ridgeback Klubben 

v/ Poul H. Jensen 

Vindebyørevej 5 

5700 Svendborg 

 

Returneres ved varig adresseændring 

 


