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Helside .... Kr. 400,- dkr
Halvside .. Kr. 200,- dkr
Kvartside . Kr. 100,- dkr

Betaling af annonce på giro 7 36 04 44.

Ønskes faktura kontakt da venligst
kasserer Rene Skaarup- se RRK"s bestyrelse.
Ved spørgsmål ang. annoncemateriale kontakt
bladansvarlige Helle Lauridsen.

Medlemskab i RRK

Medlemskab af Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark
opnåes ved indbetaling af kontingent.

Enkelt medlemskab: 250,- dkr.
Familie medlemskab: 300,- dkr.

Kontingent indbetales på: Giro 7 36 04 44

For at bevare stemmeretten på Generalforsamlingen
skal kontingentet være indbetalt senest den 31/1
samme år.

Udvalg under RRK
- kontaktperson henviser yderligere

Lovudvalg: Johannes Knigge - 36 49 31 21
Blad og PR udvalg: Helle Lauridsen - 862440 69
Avls- og Sundhedsudvalg: Helle Lynge - 48 17 12 14
Brugshundeudvalg: Lene Tornkjær - 75 55 77 57
Udstillingsudvalg: Helle Lauridsen - 86 24 40 69

Udvalgene består af et bestyrelsesmedlem samt frivillige
medlemmer fra klubben.

Regioner i RRK- aktiviteter for medlemmer
Vest: Helle Lauridsen, tlf: 86244069 (Århus)
øst: Rikke B. Knigge, tlf: 364931 21 (Hovedstadsomr.)
Fyn: Anne-Grethe Matthiesen, tlf: 62263208

RRK's bestyrelse

Formand
Johannes Knigge
Ærtebjergvej 86
2650 Hvidovre
tlf: 364931 21/262231 27
E-mail: Johannes@ridgeback.dk

Næstformand
Lene Tornkjær
Nygade20
6621 Gesten
Tlf: 75 55 77 57
E-mail: lenetornkjaer@hotmail.com

Kasserer
Rene Skaarup
Kamstrupvej 118
2610 Rødovre
tlf: 36 70 26 89
E-mail: cik06@maiLtele.dk

PR- og bladansvarlig
Helle Lauridsen
Kastedvej 37, Kasted
8200 Århus N.
tlf: 86 24 40 69
E-mail: Helle@kibutata.dk

Sekretær
Helle Lynge
Lindebakken 4
3450 Allerød
tlf: 48171214
E-mail:helle.lynge@get2net.dk

Hvalpeanvisning og omplacering

Hvalpe: Omplacering:
Margit Sand Lena Carlson
Gedhusvej 18, IIskov Egebjergvej47
7451 Sunds 4571 Grevinge
tlf: 97 14 54 28 tlf: 59 66 05 66
mobil: 2242 78 10 E-mail:
E-mail: Lena@hazinas.dk
nma4994@vip.cybercity.dk

Optagelse på klubbens hvalpeliste skal ske via kontakt til
klubbens hvalpeanviser.
Hvalpeliste kan ligeledes ses på klubbens hjemmeside http://
www.ridgebackklub.dk

Forside ogBagside: Mhiko nyder en tur i vandet- Foto er
indsendt af Mhiko"s ejer: Helle Lynge.
Indsend billeder til forsiden på RR-Ridgebacken!!!

DEADLINE BLAD 4 2002:
15. NOVEMBER
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RR DAG 2002
Stolt Barn og Hund

Stop
grusomhederne!
Af Helle Lynge

Så er sommeren ved at være slut - i hvert fald ifølge kalenderen. I
skrivende stund er det 25 grader varmt, og solen skinner fra en
skyfri himmel. Ved mine fødder ligger mit elskede "hundebarn" ,
Mhiko, som betyder lige så meget for mig, som hundreder af andre
ridgebacks og andre hunde (forhåbentlig) betyder for deres ejere
verden over.
Og netop derfor var kontrasten så stærk, da TV2 for en måneds tid
siden sendte et program om den grusomme mishandling af hunde,
som finder sted i Kina, Thailand og andre lande i østen. Hunde,
som enten stjæles eller opdrættes til formålet, bliver flået levende
eller tævet ihjel (for øjnene af deres artsfæller), for at blive flået og
anvendt som pelskant, handsker, som hårpynt eller andet under
navne som "Kinesisk Højlandslam" og andre lige så vildledende
navne. De bedste skind indbringer slagterne knap 4 kr. stykket.
Især schæferskind er i høj kurs, og sælges som "Kinesisk Ulv".
Desuden findes den kinesiske tradition med at have hunde på
menukortet jo stadig. Det kunne jeg (med opbydelsen af al min
etniske tolerance) så til nød leve med - man må jo acceptere
kulturforskelle - hvis hundene så bare blev opdrættet og aflivet på
forsvarlig vis. Men at opdrætte hunde i bitte små, møg beskidte
bure, og aflive hvalpene ved at koge dem levende, ja der stopper
al min tolerance. Man kan ikke undskylde den grad af mangel på
respekt for levende væsener med kulturforskelle! !!!
Når man hører om sager som disse, sidder man tilbage med en
følelse af raseri og afmagt. Personligt får jeg lyst til at flå en af
slagterne levende, som han selv gør med hundene - så kunne han
jo se, hvor sjovt han syntes, det var! Men da denne fremgangs-
måde sandsynligvis ville komme til at koste mig livsvarigt fængsel
(i bedste fald), må man jo ty til andre metoder. Og der ER faktisk
noget, man kan gøre, her i lille Danmark: For det første er der en
undeskriftindsarnling i gang hos DKK, for at få stoppet importen
af hunde- (og katte !)skind til Danmark. Man kan bare gå ind på
hjemmesiden og skrive under. For det andet kan man være en be-
vidst forbruger og altid tjekke ophavet af de handsker, man køber,
pelskanten på blusen, hårpynten, alt, der er lavet af både skind og
pels, og hvor det ikke umiddelbart fremgår af varen, hvor materia-
let stammer fra.
Det er en skandale, at sådanne grusomheder stadig finder sted
rundt omkring i verden, men det er vores alles ansvar at få det
stoppet - hellere i går end i dag!
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SØNDAGST
af Else Baumgarten

Tirsdag
Kære Sipo: At sidde her ved siden af dig, og røre ved dine fløjls-
bløde Ører, stryge dig over din blanke pels og mærke varmen helt
ud i poterne - er noget af det dejligste ved denne morgenstund:
Du til gengæld kikker op på mig, med de der så kendte mørke og
levende øjne - med den største selvfølgelighed i denne verden.
Du har en T-shirt på. Ja, det er nu ikke fordi det skal være et mor-
somt indslag her midt ijulivarmen,
men for at hindre dig i at slikke løs på det l'12 døgn gamle
operationssår, du har på maven.

Søndag
Kl. 17.45 fik du din aftensmad som sædvanlig, og det skulle ned
hurtigst muligt som det plejer - sådan er det bare. Og når det så er
mors hjemmelavede, bliver der med garanti ikke levnet en krumme.
Tilfældet ville, at jeg stadig befandt mig i udestuen og så hvordan
du derefter lige med et reagerede.
Det meste af maden var røget indenbords, da du pludselig vendte
dig om og nærmest smed dig på puden ved siden af. Jeg vågnede
brat op af min egen tankeverden ved lyden, og kikkede undrende
på dig.
Hvorfor dog denne - for dig, helt unaturlige adfærd, uden at have
slikket skålen ren?
Så rejste du dig og ville have resten - fortrød, og lagde dig atter
på puden.
Jeg fulgte dig med øjnene, for noget måtte være helt galt.
Et øjeblik senere gik du ud på græsplænen. Skulle du brække dig? I
kraftig rundbuestil forsøgte du et par gange, men jeg kunne se, at
det kun var slim, og så lagde du dig ned i græsset.
Det var vel ikke .... , men jeg turde sgu dårligt tænke tanken til
ende, der kunne vel også være andre årsager.
I det samme kom vores søn hjem fra Sjælland, så hvor optaget jeg
var --og spurgte drillende, om ikke jeg pylrede for meget om dig.
Jeg svarede ikke, for det her vidste han nok for lidt om, og i øvrigt
var jeg allerede meget urolig for dig.
Nogle minutter senere dukkede vores datter nu op, og hun brugte
sandelig sine øjne godt: "Se mor, hendes brystkasse er da helt
udspilet".
Du vidste slet ikke hvor du skulle gøre af dig selv.
På dette tidspunkt var der vel gået i alt en '12 time, og nu blev dyr-
lægen i hast ringet op.
Dyrlægen var ikke lige ved telefonen, men vi ville blive ringet op
snarest. De næste minutter føltes forfærdelig lange.
Dyrlægen lyttede til min beskrivelse, og der var ikke meget at være
i tvivl om, symptomerne talte tydeligt for sig selv.
Sipo, du havde fået mavedrejning!
Der blev ikke lagt skjul på alvoren i dette - allerede telefonisk. Vi
skulle komme ud på klinikken med det samme - en køretur på små
20 km. Og dyrlægen ville være der.
Hverken du eller vi andre havde det godt på turen derhen. Du
forsøgte flere gange at kaste op, og var præget af ubehag og smer-
ter. Jeg forsøgte at berolige dig, alt imens jeg var ræd for, vi ikke
nåede derud i tide.
Du gik pænt ind til dyrlægen. I det øjeblik så du ikke særlig dårlig
ud, men det var du. Den unge fagmand kikkede dig i øjnene --og

R
mundens slimhinder, og undersøgte dig hurtigt.
Du skulle bedøves, og have en sonde ført ned i mavesækken, for
på denne måde at hjælpe din situation.
Alvoren blev endnu engang understreget, alene narkosen var
måske for meget, og i din alder.
Kl. var nu ca. 19.30. Der var ikke tid til mange tanker og overvejel-
ser: Du fik den bedøvende sprøjte!
Imens virkningen skulle indtræffe satte jeg mig på knæ, og gav dig
en lang knuser - sikkert for sidste gang. Tænkte på alle de gode år
der var gået, roste dig og takkede dig for alt, og ønskede dig det
bedste. Livet har jo en ende, og nu ..... Ja, ... Om ikke andet, så
måtte jeg da erkende, at der ikke var trukket noget i langdrag.
Dyrlægen ville ringe senere. Vi - min mand, vores datter og jeg,
kørte hjem og ventede.
Derhjemme ventede vores søn og middagen. Det var ikke meget,
jeg fik spist.
Endnu en dyrlæge trådte til, for det var nødvendigt at lukke dig
op.
Vi var forinden orienteret om, at du sikkert skulle blive derinde
natten over med drop, samt være under observation.
Pludselig gik det op for mig, at med min faglige uddannelse, kunne
jeg da stille mig til rådighed, og sidde ved dig, de næste kritiske
timer. Det fik jeg sagt over telefonen, og fandt noget varmt tøj
frem, hvis ....
Kl. 21.10 ringede telefonen atter. Jeg tog den hurtigt, lyttede aller-
først til tonefaldet i dyrlægens stemme; for den sagde sandsynlig-
vis mere end ord. Den lød rigtig positiv!
"Operationen er overstået, I kan hente Sipo kl. 21.45"!
Den besked skulle godt nok lige vendes en ekstra gang i mit ho-
ved. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig dyrlægen ville
sige, men det var jo helt vidunderligt.
Du havde ikke noget drop, kunne være hjemme i det kendte - med
mig ved siden af, ganske vist uden fagmanden. Det var et jo et
skøn, jeg stolede på.
Du skulle drikke lidt vand i løbet af natten, men det var lettere sagt
end gjort. Dog endte det med at jeg blev helt god til, med en ske,
at få hældt noget ind mellem tænderne på dig.
Jeg sad/lå ved siden af dig på en drømmeseng med min ene hånd
inde under din krop, for på denne måde at kontrollere vejrtrækning
og hjerterytme - og så døse lidt.
Dine poter var kolde -længe.

Mandag
Du fik det meget bedre op ad formiddagen, efter at narkosen var
ved at fortage sig. Dog kontaktede jeg dyrlægen, der rådede mig til
at gå en lille tur med dig; det blev til nogle omgange rundt om spi-
sebordet i al stilfærdighed.
Kl. 13.00 mødte vi op til et kontrolbesøg i klinikken. Du gik så fint
ind af døren, at ingen ville have troet på det forudgående, hvis
ikke man vidste bedre. Det var da utroligt.
Du gik rundt i lokalet og snusede til de forskellige spiselige pro-
dukter, der stod udstillet rundt om, som om ingenting var hændt -
mindre end et døgn efter operationen.
Var det da bare en ond drøm, det hele.
Men du blev lyttet på hjertet - det pumpede livgivende. Der var
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tilsyneladende ikke sket nogen skade på din krop.
Vi fik udleveret penicillin og smertestillende udleveret til de næste
døgn - og så måtte du i øvrigt godt spise igen. Det var da næsten
det sværeste at håndtere lig nu; hvad med en hund, der ikke behø-
vede at blive fodret.
Forsigtighed = 5-6 måltider de næste dage. Det blev ikke sagt, men
det var det, jeg gjorde.

Først tirsdag reagerede jeg egentlig på det hele. Indtil da havde
jeg bare været så koncentreret om de opgaver, der automatisk
kommer til i sådan en akut situation. Jeg fik at vide, at krisen ikke
var overstået, førend der var gået fem døgn. Fem lange døgn! Men
Sipo så faktisk temmelig frisk ud med det sanune, at det gav os håb
om helbredelse.
Jeg tror da også på at forløbet blev som det blev, fordi jeg/vi var
så ualmindelige heldige at se symptomerne lige fra starten, og at to
kompetente dyrlæger hurtigt kunne gribe ind, samt at (efter min
mening) lO-årige Sipo stadig er i god fysisk form.

Selvom jeg altid har haft mavedrejning i tankerne, og prøvet at
forebygge efter de givne råd, skete det alligevel. Det har vi hermed
oplevet.

Berørt mor
Else Baumgarten

Foto: Helle Lynge- Mhiko og hvalp

ARETS
ULEANNONCE??

Så er det endnu engang tid til at tænke på årets
julehilsen til Ridgeback-venner nært og fjernt.
RR-Ridgebacken lægger igen i år gerne sider til
dine julehilsner til hvalpekøbere. trænings-
partnere, udstillings''konkurrenter'' - og
ridgebackfolk i al ahnindelighed.
Indsend dit annoncemateriale senest 15. novem-
ber til bladansvarlige Helle Lauridsen. Du kan
sende det digitalt via E--mail eller via ahnindelig
post evt. vedlagt et foreslag til opsætning af
annoncen. d
Annonceprisen fremgår afbladets infoside. ~

Mavevending

Af Stud. med. vet Helle Lynge

Mavevending -også kaldet mavedrejning eller ventrikeltorsion-
ses især hos store hunderacer, og derfor altså også hos
ridgebacken. Tilstanden ses hyppigere hos hanhunde end hos
hunhunde (og i sjældne tilfælde også hos katte!).

Årsagen til sygdommens opståen er fodring med for få og for
store måltider. Når mavesækken fyldes kraftigt, sker der let en ob-
struktion af afløbet fra mavesækken, hvilket fører til, at
mavesækken ikke kan tømmes. Da der samtidig dannes luft i
mavesækken (især C02), vil der ske en yderligere udspilning af
mavesækken, som resulterer i slaphed af mavesækkens ligamenter
(de "strenge", som holder mavesækken på plads), førende til rota-
tion af både mavesækken og milten (som sidder tæt forbundet til
mavesækken) , omkring mavesækkens længdeakse. Dette igen
resulterer i nedsat eller helt ophørt blodgennemstrømning i
mavesækken og milten, hvilket ultimativt fører til vævsdød, shock
og død.

Symptomerne hos en hund, som er ved at udvikle en mavevending
er følgende: mavesmerter, oppustet mave, hurtig vejrtrækning (ofte
med åben mund) og "opkastningsrefleks", som dog ikke fører til
opkastning. Det er SÆRDELES VIGTIGT at få sin hund til dyrlæ-
gen så hurtigt som muligt i forløbet, da hvert eneste minut kan
gøre hele forskellen på, hvorvidt hunden overlever eller ej.
Er hunden først gået i shock, er prognosen rigtig dårlig.

Når dyrlægen behandler en hund med mavevending, skal trykket
først tages af. Dette kan gøres enten ved at stikke en sonde ned
gennem munden til mavesækken, eller ved at stikke en kanyle ind
gennem bugvæggen. Dernæst behandles hunden med hhv. væske,
binyrebarkhormon og antibiotika, alt efter hvor langt den er i ud-
viklingen af en mavevending -nogle gange kan man være heldig,
at mavesækken ikke har drejet sig (endnu), men "kun" er kraftigt
udspilet, og så er det ikke nødvendigt med operation. Har
mavesækken dog nået at dreje sig, er det nødvendigt ved opera-
tion at få mavesækken drejet tilbage på plads.
Hvor stor sandsynlighed der er for, at hunden overlever en mave-
vending uden men, afhænger i høj grad af, hvor hurtigt den kom-
mer under behandling. Det er altså ikke en sygdom, man skal gå og
"se tiden an" med, for så er det tit for sent!!!!!

Heldigvis er der meget, man selv kan gøre for at forhindre, at ens
hund udvikler en mave vending:

• Fodring med mindre og hyppigere måltider, d.v.s. fodring
min. 2 gange dagligt

• Undgå motion efter et måltid! Især løben på trapper, vold-
som leg og spring.

Følges disse enkle retningslinier, minimeres risikoen for udvikling
af mave vending betydeligt.
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Om Stom P har kendt til Ridgebackens karakter ved vi ikke her på redaktionen,
men dette blads STORM P kunne sætte tankerne lidt igang .....
Venligst udlånt af rettighedsindehaver Storm P Museet, Frederiksberg.

. - Kan du så forstå, at det er sådan, du skal gøre!

Velkommen
iRRK

Rhodesian Ridgeback Klubben ønsker
velkommen i klubben til nye medlemmer

Diana Hansen,
Annette Roed Olesen

Christina Grejsen
Janne Lehrmann

Lis Saied
Agare Irja Glyttov

Tina Fisker
Hannah & Runuo Jacobsen

Christina Helsted Hemmingsen

Kennel Hazina's
Andreas Clausen

Charlotte Meinertz & Tim Larsen
Lene og Kenneth Lindhardt

Dorthe H. Kristensen & Sven Knudsen
Lise-Lotte Juel

Kennel Kinyemi:
Henriette Brauer & Ken Nielsen.

Kennellsilwane
Lorens Linnet,

Rikke Sørensen,
Helle Appelquist,

AneMarie Vilhelmsen,
Christina Nordhagen,

Louise Hviid,
Christina Halkier,

Jane Brandt Hansen,
Helle A. Smith & Jesper,

Rune B. Jensen,
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STAFETTEN
af Kennel Tuasiwa, Erik, Lone og LiseEmilie Fritzbøger

Ridgebacken imed - og modgang

Tak til Heidi, Thomas, Kila og Majani -
"Bjame" blandt venner :-) for stafetten og
de rosende ord.

Vi havde stafetten for mange år siden, og
meget er sket siden da, gamle medlemmer er
faldet fra, og nye medlemmer er kommet til.

Vi fik vores første Ridgeback i 1978 Trolde-
borgs H'Lobo (den 1.) ham havde vi i 8 år,
og der var ingen tvivl i vores sind, om at vi
skulle have en ny Ridgeback, det blev Tor-
husets Fairfax Ella kendt under navnet
Lobine. Siden er det gået slag i slag.
Vi har i de år, der er gået opdrættet 7 kuld
ridgebackhvalpe. I de kuld har "vi" fået 4
champions, l verdens vinder, l nordisk
vinder og vi har været årets opdrætter i alt
7 gange.
Den af vores hunde, der nok har været
mest kendt - om ikke andet så af omtale - er
Tuasiwas El-Chack H'Lobo (den 2.) der lige
fra han var hvalp markerede sig i
udstillingsringen.
H'Lobo sluttede sin karriere som nr. 7 i
DKKs konkurrence som Årets Senior.
H'lobo var 11Y2 år garnrnel, da han mæt af
dage og oplevelser sagde farvel til os.

Vi har i de sidste par år fået et par nye racer
i vores familie, så i øjeblikket består hunde-
holdet af2 Cavalier King Charles Spaniel
og l Griffon Belge og l Rhodesian
Ridgeback.

Det er efterhånden 6 år siden, vi har haft et
kuld ridgebackhvalpe. Det har der været
flere årsager til, bland andet syntes vi ikke
at den tæve, vi havde beholdt fra et af vo-
res sidste kuld, var god nok som avlstæve.
Det er har indimellem også svært af finde
de rigtige hvalpekøbere, og ikke mindst er
det et meget stort og tidskrævende arbejde,
at have et kuld ridgebackhvalpe.

Men så begyndte flere af vores gamle
hvalpekøbere at ringe for at spørge om,
hvornår vi skulle have hvalpe igen, for
deres gamle hund var død, eller også ville
de gerne have en ridgeback til.
Så vi kiggede lidt på vores smukke, unge
tæve vi har hentet i Sverige. Hun har et
pragtfuldt temperament, som i øjeblikke
bliver lidt nedgjort i racen, hun er, hvad
man kan betegne som "lalleglad". Vi deri-

mod finder, at det er vigtigt for racen at få
tilført et sådant temperament, da det passer
meget bedre ind i det danske samfund.
Vores erfaringer er også, at selvom
ridgebacken har et "labrador temperament",
besidder den også de egenskaber som
vagt/jagthund, de skal have ifølge race-
standarden, det ligger helt naturligt i dem,
selvom de ikke skilter med det.
Lone og Erik Fritzbøger

Det fik jeg bekræftet en dag i sommerferien,
hvor jeg passede mine 3 yngre brødre og
vores 4 hunde. Den ældste af mine yngre
brødre var kørt en tur. Min mellemste bror
var nede for at spille fodbold på en af de
nærliggende fodboldbaner. Min yngste
bror var lagt i seng, og jeg gjorde PM' er
klar til Cavalierklubbens Cavalier Festival.
Pludselig ringede det på døren, en forpu-
stet teenagedreng med et vildt udtryk i
hovedet spurgte, om det var her Tom bo-
ede. Det kunne jegjo bekræfte, men at han
var ned på banerne og spille fodbold. "Ja,
det ved jeg godt. Jeg kommer lige derfra.
Tom er ved at få bank!" Bank, tænkte jeg,
får Tom bank? Gode råd var temmelig dyre,
for hvad kunne jeg gøre? Mine små 50 kg
og 165 cm skræmte nok ikke så mange ...
Med adrenalinen pumpende greb jeg min
mobiltelefon, mine nøgler, den første og
eneste snor jeg kunne finde ... en
udstillingsnylonsnor til en Griffon Beige på
5 kg, og satte den på min ridgeback. Jeg
vidste, at hun ikke ville gøre en kat fortræd,
men det vidste jo kun jeg. Jeg låste døren
og løb af sted. Naturligvis ringede jeg til
mine forældre og forklarede dem situatio-
nen, ikke at de kunne gøre noget, men
hvem ellers ringer man til, når man er i
knibe? Halvvejs nede ved boldbaneme
mødte vi Tom, han havde blod rundt om
munden og på hænderne - ikke voldsomt,
men det blødte. Stadig meget ophidset bad
jeg Tom vise mig, hvem der havde gjort det,
ikke at jeg vidste, hvad jeg ville gøre, men
vi gik derhen. Næsten ved boldbanen kom
den dreng, der havde slået Tom - en høj
ranglet dreng. Jeg spurgte, om han lige ville
komme hen til mig, så satte han sin cykel
og kom hen imod os. Der var 10 børn rundt
om os, og stemningen var lettere trykket.
Jeg holdt Gaia, min ridgeback i stram snor-
håbede snoren ikke ville knække, hvis hun
flyttede sig, og pludselig gav Gaia sig til at
knurre! Ikke højt, men højt nok til at mar-
kere, at hun var vred (hun reagerede flot i

situationen). Jeg forlangte, at der blev sagt
undskyld, og at de gav hinanden hånden
på det. Naturligvis kom drengene op at
skændes om, hvorfor der var blevet slået,
og ingen af dem ville påtage sig skylden.
Under al den tid havde jeg min mor i røret,
så hun kunne høre, hvad der skete. Da jeg
til sidst afbrød drengene og begyndte at
skælde ud, startede Gaia igen med at knurre
- hun var bare SÅ dygtig! Jeg vidste jo
godt, at hvis jeg slap hende ville hun højst
sandsynligvis bare begynde at hilse på alle
børnene og intet andet. Jeg sagde, at jeg
simpelthen ikke ville have, at de sloges, og
at jeg næste gang ville ringe efter politiet ...
Jeg drejede om på hælen og sagde så "Fint.
Kom Tom, så går vi." Og så gik vi hjem. Jeg
var stadig noget ophidset, men en form for
euforisk stemning over at der ikke var sket
noget alvorligt, begyndte at brede sig på
hjemvejen. Da vi kom hjem sendte jeg Tom i
bad, og da han kom op, viste det sig, at der
ikke var sket noget alvorligt - heldigvis.
Uden min ridgeback ville jeg nok ikke have
været så modig, men netop det, er jo hvad,
der kendertegner en RR, en vagthund der
uden betænkeligheder passer på sin familie.
Det er ikke noget man behøver at lære den,
det ligger i dens natur.

Heidi og Thomas efterlyste i deres stafet
bedre dommere og flere specialdommere.
Det er rigtigt, at dommere, der ved hvordan
en ridgeback virkelig skal være, er sjældne,
men de findes. Dog har klubben også et
medansvar for, at der uddannes nye dom-
mere. Når klubben stiller krav om, at man
skal være minimum 30 år, selv have opdræt-
tet minimum 3 kuld ridgebackhvalpe og
have mere end 10 års erfaring ved ringsi-
den, så begrænser det givetvis antallet af
unge nyuddannede specialdommere.

Ridgeback vil altid have en særlig plads i
hjertet, så længe man forstår, hvad man har
og får.

Vi vil gerne give stafetten videre til Kir-
sten Paulsen fra Liseleje.

Lise Emilie, Lone og Erik Fritzbøger
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JUDGING IN DENMARK
Følgende er en udtalelse fra RR-dagens
dommer omkring udstillingen.

After a very uncomfortable 10 hour flight
from Johannesburg to Amsterdam, a good
cup of coffee at the airport and on my way to
Billund airport. A very warm we1come from
Helle who drove us to Vilhelmsborg an
exceptionally beautiful place with a lot of his-
tory.

On Saturday the judging started and it took
me some time to get used to the slightly
modified FCI way of judging with written
critiques applicable in Denmark. Which
should be the "norm" for all judges in all
countries.

I was very impressed with the good quality
of the puppies with one puppy bitch
"sticking out" Zumeli's Duduza who was my
Best Puppy in Show and I could have taken
her home with me (check with the owners if
she is not missing only joking).

The major faults in quite high percentage of
dogs as well as bitches was the shortness in
muzzle and heavy cheek bones (like a Staffie)
and lack of round eye. These types of heads
are not uncommon in Africa, but are relatively
easy to rectify. For me as a judge the
texture of the coat is more important than the
colour of the dog and I get a little
uncomfortable when I see almost
"mahogany" appear in the dogs.
Temperaments where above average and
most important "young people handling" and
handling pretty well. I must apologise for
not making the best handler c1ass more
exciting, but I will work on that.

For me it was a perfect day, to meet
Ridgeback people from all over Seandinavia
and Europe, good food, great weather and
wonderful exhibitors. A very BIG THANK
YOU to all the exhibitors who travelled from
far and near to be judged by me, without you Foto: Richard van Aken og hustru Debbie fra RR-dag 2002

there will be no show.

I would also like to thank the Chairman and
My Best in SI Masitelas r. :" -us Kanzi Committee, my ring stewards and especially
By Woody (1;1 Reserve Best m Show my ring secretary for a unique show and for
CaineAbels Red Triumph Tara can win allowing me the opportunity and privilege of
anywhere and when handled properly will judging in Denmark.
take Europe by "storm".

Richard van Aken

At bedømme i Danmark
Følgende er en oversættelse af ovenstå-
ende udtalelse fra RR-dagens dommer
Richard van Aken.
Oversat af Rikke B. Knigge

Efter en meget ukomfortabell O-timers
flyvetur fra Johannesburg til Amsterdarn,
en god kop kaffe i lufthavnen er jeg på vej
mod Billund lufthavn Derefter en meget
varm velkomst fra Helle som kørte os til
Vilhelsmborg- et utroligt smukt sted med
megen historie.

Om lørdagen startede bedømmelserne og
det tog mig nogen tid at blive kendt med
den lidt anderledes FCJ-måde at bedømme
på med skiftlige kritikker. Det burde være
normen for alle dommere i alle lande.

Jeg var meget imponeret over den gode
kvalitet hos hvalpene- en af tævehvalpene,
Zumeli s Duduza, skinnede igennem og
blev min "Bedste Hvalp"- jeg kunne have
taget hende hjem med mig (Tjek med ejerne

at hun ikke mangler ....blot en spøg).

Min BIR, Masithela s Famous Kanzi By
Woody og BIM CaineAbels Red Triumph
Tara kan vinde hvor som helst, og når de
bliver handlet rigtigt vil de tage Europa
med storm.

De største fejl hos en ret stor procentdel af
hanner såvel som tæver var for kort
snudeparti samt for kraftige kæbeben ( som
en Staffie) og manglende runde øjne.
Denne type hoveder er ikke ukendte i
Afrika, men er ret lette at rette op på.
For mig som dommer er pelsen mere vigtig
end farven, og jeg bliver lidt nervøs, når jeg
ser en næsten .maghoni-farvet" pels på
hundene.
Temperamenterne var over gennemsnittet
og vigtigst var "de unge handlere", som
handlede hundene ganske godt.
Jeg undskylder, at jeg ikke gjorde "Bedste
Handler" konkurrencen mere spændende -
jeg skal arbejde på det!.

For mig var det en perfekt dag at møde
Ridgeback-folk fra hele Skandinavien og
Europa, god mad, skønt vejr og skønne
udstillere. En MEGET STOR TAK til alle
udstillere som rejste fra nær og fjern for at
lade mig bedømme jeres hunde- uden jer
ville der ikke være nogen udstilling.

Jeg vil også gerne takke Formanden og
Bestyrelsen, mine ringstewarder og specielt
min ringsekretær for et formidabelt show og
for at give mig muligheden for og privile-
giet at bedømme i Danmark.

Richard van Aken
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Sponsorer på
RR -dagen 2002

Jens Winther Auto-
mobiler Aps, Roskilde
Solrød El-forretning
Specific
Lone Star
Royal Canin
Birgit Hansen
.Buksie" v/Netti Gorosch
og Poul H. Jensen
Familien Lambæk
Hazina's Rhodesian
Ridgebacks
Kennel Lewanika
Kennel RidgeRegals
Kennel Zumeli's

RRK takker for jeres donationer.

RR dagens
udstillings-
udtryk ...
Dajeg stod i ringen bag dommer Richard
Van Aken var der engang imellem en ord
der fik mig til at lytte en ekstra gang, og
fik sekretæren til at stoppe et øjeblik for
lige at høre om hun havde forstået rig-
tigt:

Stands sligthly Chippendale - betyder at
den står med poterne let udaddrejet
hvilke åbenbart er positivt for en hvalp,
der så ikke vil få for snævre front bevæ-
gelser

Sternum visible - brystbenet kan ses, del
af standarden .Forbryst: Skal være syn-
ligt set fra siden."

Same angulation front and back (eller ca
50 forskellige versioner af dette) for og
bag vinklingen skal svare til hinanden
for at give korrekte bevægelser.

Softlweak pasterns svage håndled.

Helle Lauridsen

Hunden på billederne er blevet påklistret malertape for at synliggøre vinkler samt
brystben.
Denne fremgangsmåde for at bestemme vinkling m.v. er blevet illustreret af Richard van
Aken.
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Sunde bevægelser hos hunde
- og hvordan man erkender dem

Sakset efter tilladelse fra Myndenyt forår
2002. Artiklen er oversat til dansk af
Birgitte Schiedt.
Artiklen begyndte i sidste nummer af RR-
Ridgebacken - her bringer vi den sidste
del.

Kompensering
Af og til kan man fmde en hund, der
kompenserer for sine stejle skuldre ved at
bruge .Jøftende" muskler i sin bagpart
ekstra meget. Når de bruges til dette formål,
vil de løfte hunden lidt mere end det
normalt er nødvendigt for at skubbe
hunden fremad. Det giver en højere, men
kortere bue og bringer forbenene frem, så
de sættes til jorden ved buens slutning.
Det er lidt bedre end den stødende bevæ-
gelse, men ikke meget. fronten bliver udsat
for unødigt hårde stød, og bagbens-
muskulaturen får ekstra arbejde.
Mange hunde kritiseres for ikke at strække
ud med det drive, de er istand til med god
bagbensvinkling. De synes istedet at
bevægesig med en affekteret bagbens-
bevægelse. Det er en af de kompenserende
former for bevægelse, en hund med stejle
skuldre kan benytte sig af. Det sløve drive i
bagparten minimerer det fremaddrivende
skub og afstumper derved frontens
fremadrækkende bevægelse i det nødven-
dige omfang. Dette er sandsynligvis den
bedste metode til at kompensere for stejle
skuldre og er bestemt den mindst træt-
tende.
Det er dog ikke hos alle racer, at man
ønsker lange skrånende skuldre. Hos nogle
ønsker man i stedet let skrånende. Det
første ønske fmder man hos racer, hvor
man ønsker hurtige glidende bevægelser.
Men hos nogle racer ønsker man imidlertid
styrke fremfor hurtighed. Chow-chow,
Alaskan Malamute og BullMastiff er gode
eksempler på disse sidste racer. Som
resultat heraf foreskriver standarden
moderat skrånende skuldre. Hånd i hånd
med dette ønske går ønsket om, at bagbe-
nene skal være let eller moderat vinklede.
Dette er i skarp kontrast til den ekstreme
vinkling, der findes hos de fleste af de
racer, hvor man ønsker 45graders skuldre.
Den moderate bagbensvinkling giver mere
direkte brugbar styrke og skubber ikke
hunden frem foran skulderen. Den mest
effektive måde at overføre kraft fra bagbe-
nenes poter til hunden selv er, er via en ret
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Figur I

(sammenlign med figur ll). Alt kortere end
dette vil medføre trippen og støden
(sammenlign med fig. 12 og 13.)
Der er endnu en ting, jeg vil bemærke med
hensyn til skulderen. Skulderbladet er
forbundet med brystkassen ved hjælp af
muskler både over og under bladet. Disse
muskler fungerer ligesom alle andre muskler
parvis. Når en slappes, trækker en anden
sig sammen. De er også nogenlunde ens i
størrelse. Hvis de ydre er tunge og plumpe,
så vil dem underneden også være det. Som
følge heraf vil en sådan muskelmasse
skubbe skulderbladet for langt bort fra

linie. Benet med moderat vinkling giver en
mere kompakt, lige linie end det velvinklede
ben.
Det er blevet fremhævet, at en hund ikke
kan skridte forbi sit skuldreled. Opdrættere
og udstillere, som er alt for optaget af
ekstrem bagbensvinkling, skal være
opmærksomme på det faktum, at de kan
skabe et uorganiseret, ubalanceret dyr.

Måling af skuldrebladets vinkling
At vide at en 45 graders skulder er ønsk-
værdig, er ikke til megen nytte, hvis man
ikke forstår, hvordan man finder denne
vinkel. For at måle vinklen, skal man
anbribge sin hund i korrekt position.
Stil hunden op i udstillingsposition og se
efter at den bageste del af forpoterne
fmdes direkte under skulderbladets center
(fig. 14).
At flytte poten blot et par cm frem kan
ændre skulderbladets hældning 5- 10
grader. Når foden flyttes frem bliver vinklen
mindre. Det er derfor ganske let at "ændre"
en 55 grader vinklet skulder ved en omhyg-
gelig opstilling af hunden.
Når man lader hånden glide ned over
skulderbladet, vil man kunne føle en kam
eller kant, der går ned midt igennem bladets
længde. Denne kam bruger man, når man
skal måle vinklen.
Forestil dig en imaginær linie, der løber
langs denne kam og forsætter videre
fremad mod jorden. Denne linie danner en
45 graders vinkel med jorden, hvis det er en
45 graders skulder.
Den rigtige skridtlængde for en hund er det
punkt, hvor denne linie rammer jorden

Figur II Figur 12

Figur /3 Figur 14
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brystkassen og give hunden det, man
kalder for tunge skuldre. Dette kan også
efterhånden medføre, at hunden får løse
skuldre.

KATTEPOTE

STÆRK

Figur 15

Hvorfor er det dog så vigtigt, at en hund
ikke har løse skuldre? Den nemmeste måde
at forklare det på, er simpelthen at sige, at
en solid lige stamme kan klare mere vægt
nemmere end en bøjet. Hvis du står med
bøjede knæ, vil du trættes langt hurtigere,
end hvis dine knæ var lige. Prøv selv.

Håndleddet

Dette led er vigtigere for hundens sund-
hed, end de fleste nok er klar over. Det er i
virkeligheden håndleddene, der optræder
som støddæmpere for hunden. Deres
funktion er næsten identisk med en bils
støddæmpere. Gode led tager en del af
stødet fra skuldrene under bevægelsen.
Hos de fleste racer er disse led ikke lige, når
de er velfungerende, men istedet let bøjede
i forhold til linien igennem overarms-
knoglen. Denne lette vinkling medfører en
eftergivenhed, som resulterer i en formind-
skelse af stødet fra hvert skridt.
En lige håndrod har ingen eftergi venhed og
overfører derfor enhver påvirkning direkte
til skulderen.
Jeg ønsker ikke at give udtryk for, at jo
mere vinkling des bedre. Men jeg mener, at
der skal være lige netop så meget vinkel, at
man kan se den. Som generalisering har
Terrier normalt en lodret håndrod og andre
racer en let bøjet. Schæfere har normalt lidt
mere vinkel, hvilket er til deres fordel i
mange tilfælde.

Poter
Der findes to typer poter, der er almindelige

for alle hunde (fig. 15). Den ene er katte-
poten, som er en rund type pote, der findes
hos de fleste racer. Den anden type er hare
poten, som er lidt længere end kattepoten
og findes hos de fleste af hurtigløberne af
hunde. Begge former er korrekt, forudsat at
poten er tyk og kompakt.
Personligt tror jeg, at poten som enkeltstå-
ende del er det vigtigste element på en
hund. En perfekt hund med dårlige poter er
som en Rolls Royce med fire flade dæk:
kraftfuld og smuk, men uden evne til at
kunne bevæge sig.
Den vigtigste grund til at ønske sig en god
tæt pote-ligegyldig af hvilken form- er at
give støtte til hundens ben. Hvis du rokker
frem og tilbage med din fod på gulvet, kan
du let fornemme, hvor meget støtte den
giver. En spredt eller ødelagt pote har ikke
den nødvendige smidighed. Dette koblet til
et dårligt håndled bevirker, at musklerne
snarere end knoglerne bærer hundens
vægt.
Årsagen til at ønske en tyk pote skulle
være klar: det er for at blødgøre eller polstre
stødet og beskytte knoglerne. Jeg må her
nævne, at grunden til, at man hos nogle

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RRK inviterer til udstilling i

Store Merløse
Lørdag d. 20/10

I!sidste tilmelding d. 14/1 Ol!
Dommer: Ing-Marie Hagelin, S

•

Uppfodare av labrador sedan 1959 under
narnnet Karnrat kennel..
Auktoriserad domare 1977. Allround domare
i Grupp 7 och 8. Ing-Marie har valt att doma
de raser som har någon form av
arbetsuppgift. Vallning, Jakt, viltspår, drag
och liknande. Intresse for djur och natur.
Yrke journalist. Inom ett halvår kommer den
2:a boken om labrador.

Tilmelding sendes til Helle Lauridsen - se infosiden
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



RlDGEIJACKEN 3/2002 13

racer ønsker en harefod, er den ekstra
løftestang de længere knogler giver. Det
øger hastigheden. Kattepoter har ude-
mærkede kvaliteter og bedre udholdenhed.

Der er flere grunde til at ønske en 30
graders kryds- eller bækkenplacering. For
det første tillader det bagbenene at svinge
meget længere end et stejlt kryds. Har man
først forstået, at hovedparten af hundens

fremaddrivende kraft kommer
fra benet under dettes
bagudrettede stræk, kan man
også forstå, hvorfor vi ønsker
et langt bagskridt.
Den anden grund er, at et
fladt kryds tillader lange
muskler fra dette ned til
knæet. Det er de muskler, der
strækker benet bagud. Disse
er også en del af den muskel-
gruppe, der giver styrke til
drivet.
Da jeg omtalte hundens front,
nævnte jeg, at en af dens
funktioner var at prøve at

holde et jævnt tyngdepunkt ved at holde
det i balance eller konstant. Det kontrolle-
rede det potentielle fald, der opstår ved
hvert skridt.
Bagpartens mål er nøjagtig det modsatte:
det ændrer tyngdepunktet ved at skubbe
det fremad.
Som man husker, er bevægelse en stadig
flytning af dette balancepunkt, og det er
den balance der eksisterer mellem hundens
front og bagparti, der gør den til en god
eller dårlig hund, hvad bevægelse angår. En
hund med en front, der bevæger sig x, er
ude af balance, hvis bagparten bevæger sig
2x eller Y2X. Det er langt bedre, at både front
og bag bevæger sig x, 2x eller Y2X.

Figur 16 Figur 17

Ryggen
Jegvil også lade falde et ord eller to om
ryggen.
Ide fleste lande og indenfor de fleste racer
opstår ekstreme bygningstræk: overforfrnd-
edehoveder og ekstremt korte rygge er
bare to eksempler, hvoraf den sidste er
mestfremherskende.
Alle griller dårlige: en hund skal have en
kort, lige ryg, men naturligvis indenfor
rimeligheden s grænser. Når du ser mange
racer,der er højere, end de er lange, så vær
opmærksom på problemer. Dette er nemlig
ikkenaturligt. Der findes en læresætning,
der lyder: " for enhver aktion findes der en
reaktion" Det er Nemwtons 3. lov, og i dette
tilfælde er reaktionen lig sundhed, eller den
vil snart være det.
Defleste standarder foreskriver en lige ryg.
Det ret uheldigt, at mange opdrættere
tilsyneladende ikke ved hvor ryggen er (se
figur l). En ret almindelig opfattelse er, at
den begynder ved skuldrene og slutter ved
haleroden. I virkeligheden er dette det, man
kaldertoplinie eller overlinie! !! Selve rygge
erderimod en meget kort sektion af top-
linien, der begynder ca. ved det sidste
ribbenog når omkring 5 ribben frem.

Krydset
Krydset er den del af rygraden, der går fra
lændens sidste hvirvel til halens første
hvirvel (se fig. 1). Krydset findes normalt
somenten faldt eller stejlt. Begge har
specielle fordele for bestemte racer.
Når der ønskes et fladt kryds, menes der
ikke et sandt fladt kryds, men snarere et på
omkring 30 grader ( se fig. 16). Hos de
fleste racer ønskes denne form enten i
standarden eller som en logisk slutning.
Det bør nævnes her, at krydsets hældning i
virkeligheden er en indikation på bækkenet
placering, altså dets tilhæftning til rygra-
den.

De 4 vigtige faser
AI bevægelse er centret omkring, hvad jeg
kalder fase 2. Hvert ben - både forben og
bagben - går gennem 4 faser med omtrent
samme resultat for såvel for- som bagpart
(se fig. 17).
Fase 2 begynder direkte under skulderen -
henholdsvis hoften - og forsætter til det
punkt, hvor poten forlader underlaget for at
begynde et nyt skridt. Dette er nøglefasen.
Hunden driver sig selv frem ved at skubbe
fra på underlaget med sin pote. Den trækker
ikke sig selv frem.
Prøv selv at gå et skridt eller to og se, at
det forholder sig sådan.
Med hensyn til bagparten er det under
denne fase, benet begynderr og slutter som
ved et spring for at give drive.
Fase 3 begynder, lige idet benet forlader
jorden i dets bagudstrakte position og
trækkes fremad til en position direkte under
skulder- henholdsvis hofte.
Fase 4 fortsætter denne aktion ved at
skubbe benet fremad, indtil det når jorden
for atter at påbegynde fase l.
For at få den maksimale fremdrift må en
hund have korrekt bagbensvinkling - ikke

ekstrem, men netop god. Dette gælder dog
ikke for nogle af de hunde, som bruges til
at trække ting, såsom slædehunde.
God vinkling gør, at benet bøjes som ved
spring for derefter at "eksplodere" med
kraft. Det meste af denne vinkling begyn-
der ved overlår og bækken (se figur l).
Disse to er forbundne i en vinkel på
omkring 90 til 95 grader. Med et normalt
kryds er denne vinkel tilstrækkelig for en
god vinkling. Med et ekstremt fladt kryds
kan man imidlertid være sikker på en lille
eller ingen vinkling. De fleste standarder
foreskriver velvinklede bagben. Det er en
nødvendighed for de fleste løbende hunde
og for de, der ikke skal trække meget.
Et af de største problemer, vi løber ind i i
dag er, at evnen til at se bagbensvinkling
på et dyr i relation til manglen på evne til at
se skuldervinkling forårsager at der opstår
overvinkling. Og dette kan være lige så
uheldigt som for lidt vinkling.
Samtidig med ønsket om at en hund skal
kunne bevæge sig med tilstrækkelig
hurtighed, ønsker vi også udholdenhed.
Denne udholdenhed af konstant styrke er
afhængig af forholdet mellem hase og
inderlår.
Mange standarder foreskriver lave haser.
Dette udtryk kan oversættes med, at
mellemfoden (se figur 1.) skal være relativ
kort sammenlignet med underlårets længde.
Jo højere hase, des kortere underlår, øget
hastighed men formindsket udholdenhed.
Bagbenet på en hare er i konstruktion
meget lig hundens, men mellemfoden er
ekstremt lang (= høj hase). Dette er årsa-

Figur 19

gen til, at haren er meget hurtig på korte
strækninger. Den kan nemt løbe fra en
Beagle. Men Beaglen kan fange den efter få
minutters løb.
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Opsummering
Når du vil vurdere en hund i udstillings-
ringen, se da på følgende ting og i den
nævnte rækkefølge.
Type: Dette er det første og vigtigste. En
hund må naturligvis være typisk for den
race, den repræsenterer. - Denne artikel har
diskuteret generelle ting og har kun givet
udtryk for det grundlæggende i
bevægelsesmønsteret. Enhver race har sine
egne nuancer, der under tiden giver sig
udtryk i anderledes bevægelse. Disse ting
må man kende og tage med i bedømmelsen.
Balance: Det hele må tilsammen danne et
proportionelt hele: hoved, hals, top linie,
front, bagparti, hale. Alt dette skal se ud,
som det tilhører samme hund.
Gangarter: En hund har 3 gangarter, som vi
normalt ser den benytte: gang, trav og
galop. Der findes imidlertid en tilsvarende
gangart, som jævnligt ses: pasgang. Gang
og galop er såkaldt 4-trins gangarter,
hvilket betyder, at der er 4 forskellige
kombinationer af benene, der kan røre
jorden på et givent tidspunkt. - Trav og
pasgang er 2-trins gangarter, hvilket
betyder, at der kun er 2 poter på jorden ad
gangen, og altid de samme poter i samme

kompositioner. I pasgang bevæges begge
ben på samme side af kroppen parallelt med
hinanden, hvilket gør det til en "doven"
type gangart. I travet bevæges de diago-
nalt modsatte ben parallelt med hinanden.
Det er denne form for gangart, der benyttes
i udstillingsringen, fordi det er en meget
simpel gangart at se på og forstå.
Den afslører også eventuelle strukturelle
fejl, en hund kan være i besiddelse af.
Sidebevægelser: Se efter et godt fremstrakt
forben uden løftende (hackney) eller
stødende bevægelser.
Se efter et godt udstrakt bagben. Haserne
skal være strakt ud ved slutningen af
bevægelsen og ikke kroge (sickle-hocks).
Bagbensdrivet skal være energisk. Betragt
omhyggeligt timingen mellem for- og
bagben, når de mødes under hundens
center (se figur 18). Bagbenet eller poten
må ikke ,,krabbe", dvs. passere indenfor
eller udenfor forbenet eller poten (se figur
19). - Se efter at skulderkammen ikke
"hopper op og ned", men i stedet holdes
støt og roligt under bevægelse.
Bevægelse bort: Se efter at benene
konvergerer (se figur 5 og 6) og ikke bliver
under kroppens "hjørner". (se figur 3).

Hvor meget de konvergerer betyder ikke så
meget. Det vigtigste er, at de gør det.Der
skal være en lige linie ned gennem knog-
lerne fra hoften ned til poten. Hvis der er et
knæk på denne linie ved hasen, er der
noget galt ( se figur 7).
Man skal kunne se hele potens underflade,
når hunden bevæger sig bort fra en. Det
fortæller nemlig en, at den benytter sin
fulde drive-kapacitet.
Bevægelse imod: Her gælder meget af det
samme som for bagbenene. Benene skal
konvergere ( se figur 8 og 9), og de skal
danne en lige linie ned gennem knoglerne
fra skulderen til poten uden knæk (se
figurlO).
Man skal ikke bekymre sig om, hvorvidt
poterne svinger ind eller ud under tilbage-
bevægeisen. Dette har i virkeligheden ikke
nogen meningsfyldt effekt.

Lad mig slutte af med at sige, at hvis der er
noget, der holder mange opdrættere og
udstillere fra at forstå bevægelse, er det
kennel-blindhed. Bliv for alt i verden ikke
skyldig i sligt.

WELT HiUNDE
AUS,STELLUNG
DORT'MUND 2003

www.welthundeausstellung.de
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Følgende er en rettelse til notits bragt i RR Ridgebacken 4/2001. Notitsen var
tilsendt bladet fra et medlem, men indsenderen havde ikke fået alle kvalificerede
hunde med på sin liste.
Vi beklager, at vi ikke havde opdaget fej/en på redaktionen.
Rettelsen er indsendt af Lena Garlson

Tillykke til alle
der kvalificerede sig

I blad 4/200 l meddelte man, at 2 af vores danske Ridgebacks havde kvalificeret sig til at
deltage i Show ofWinners 2002. Dette er ikke helt korrekt. Der var rent faktisk 6 hunde,
der kvalificerede sig.

Udover de i blad 4 nævnte to hunde, Kinyemi Anzi A'Fora (årets eksteriør hund) og
Kinyemi Anzi A'Bhubesi (årets bedste i modsat), havde følgende hunde også kvalifice-
rede sig:

Årets bedste senior/veteran:
Tuasiwa's El Chack H'Lobo

Årets par:
Kijasaman Dikimba Zuri &
Kijasaman Fahari ofDjungelkatten

Crufts-kvalificeret (EIR i Herning) OBS! ny kategori:
Kijasaman Gukatiwa ofDjungelkatten

Desværre varder kun 2 der deltog i showet, nemlig Kinyemi AnziA'Bhubesi (Buksie) og
Kijasaman Gukatiwa ofDjungelkatten (Tiwa). Buksie blev desværre slået ud i første om-
gang og Tiwa i anden.

Således måtte vi endnu engang konstatere, at Ridgebacken ikke er en modehund, - og det
er vi RR-ejere måske - et eller andet sted - ikke så utilfredse med endda ... trods alt!

Foto:A1lan Nerregnard:

Hunde til
eksamen
- Det er lige som at være til
eksamen, sagde Ebbe Møl-
sted-Møller fra Atterup ved
Grevinge.

Han var en af de over 100
hunde-ejere fra hele landet,
der i lørdags var taget til
Frederiksborghallen i Hil-
tm-ød"'forat'deltage i hun-
deshowet -Show of Win-
ners«. Her viser han sin
rhodesian ridgeback, Gu-
katiwa, frem for dommer-
ne.

Hillerød
2. sektion side 2

Indsendt af Lena Carlson

1. december 2002
Dommer: Mogens Sloth Hansen, DK

Sted: I Københavnsområdet - nærmere oplysninger følger
Tilmeldingsfrist. 2. november

Tilmelding sendes til Helle Lauridsen ( se infosiden) Betaling sendes til klubbens kasserer/ klubbens
girokonto ( se infosiden)

-.......,.:::..----
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TILLYKKE til alle vore hvalpekøbere
... og velkommen i Rhodesian Ridgeback Klubben.

Vi håber I må få et dejligt, langt hundeliv sammen .

• • •
Z
2nd:

·himEri,W,

e-mail: rr@hazinas.dk WEB: www.hazinas.dk
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Mest for børn:

Ridgebacken ~L~trj

Zuri flytter ud på landet

Kan du huske hvad Zuri's bedste legekam-
merat hed? Ja, det er rigtigt .... Zelma! Zuri
og Zelma var så glade for hinanden. Men
der skete noget som gjorde, at de ikke
kunne lege sammen mere.

Far og Mor havde nemlig fundet et lille
landsted laaaaaaangt væk fra byen hvor de
boede. En dag kom en stor flyttebil og så
blev alt pakket ned og båret op i den store
flyttebil. Og så kørte far, mor, Pelle, Lise og
Zuri i deres lille bil ud til landstedet. Der var
en dejlige stor have og marker rundt om-
kring. Næste dag begyndte far at sætte et
hegn op rundt om huset og haven. Der var
MASSER af plads til at tumle rundt på og
gå på opdagelse i, så det gjorde ikke spor.

Men inden hegnet var sat op hele vejen
rundt, så kunne man jo godt gå lidt på op-
dagelse udenfor haven, tænkte Zuri, og
hun begyndte at vandre af sted ned af den
lillemarksti og kom ned til nabogården. Der
lugtede så spændende; Zuri havde næsen
heltnede ijorden ..... mmmmmmmmm hvor
dejligt. Pludselig hørte hun en mærkelig lyd
og kikkede op. Der, foran hende, stod der et
kæmpe monster med store stødtænder og
væmmelige gule, vrede øjne og Zuri blev
MEGET bange. Men i det samme kom en
sort hund løbende hen imod hende. "Du
skal ikke være bange", sagde han. "Det er
bareVilde Valde, vores vildsvin. Jeg hedder
Kingo. Hvad hedder du?" spurgte han. ,,Je-
je-jeg he-hedder Zuri." svarede Zuri. "Flot
navn." sagde Kingo. "Da jeg var lille mødte
jeg en hund med samme navn ombord på
det fly som bragte mig til Danmark."

Kingo fra flyveren

"Neeeeeeeej", sagde Zuri. "Er det dig,
Kingo. Jeg troede aldrig vi ville se hinan-
den igen." .Jamen - hov. Det er jo dig, Zuri
- jeg kan kende dig på striben på ryggen",
sagde Kingo. .Ridgen", rettede Zuri ham.

lille adræt hund." Det var godt Zuri ikke
hørte det, for hun var ganske aldeles ikke
en lille hund. Hun var en stor og flot afri-
kanskjagthund, snart l V2 år gammel, og
ikke bange for noget som helst ... ok da, så
næsten ikke bange for noget som helst!

På stranden lå mor og solede sig, mens lille
Lise sov i en barnevogn under parasolen.
Far og Pelle byggede et stort sandslot og
Zuri - hun legede med bølgerne. Når en
bølge havde slået ind på stranden og var
på vej ud igen, løb hun efter den og straks
kom den ind igen efter hende. Hun hop-
pede tilbage så hun ikke fik våde poter, og
så efter den, når den begyndte at gå ud af
igen. Det var sjovt. Zuri gravede også et
temmelig stort hul. Der lugtede meget inte-
ressant lige der, men hun fandt desværre
ikke andet end en gammel mælkekarton og
en tom slikpose. ØV!

Pludselig var der noget der kom ned i hove-
det på Zuri og næsten ramte hende i hove-
det. Hun hoppede til den ene side og kik-
kede op. Der, på vej op igen, fløj en kæmpe
stor havmåge. Den største fugl Zuri nogen-
sinde havde set. "Hvad er du forn en?",
skreg mågen. "E-e-e-en hu-hund", svarede
Zuri. "Ha!", skrålede mågen. .Du er da en
latterlig lille en". Og så dykkede den ned
mod Zuri igen og denne gang ramte dens
ene vinge Zuri's øre. Hun bed hurtigt ud
efter mågen og fik hevet en lang fjer ud af
dens hale. "Av for pokker da!", skreg må-
gen. "Magen til frækhed ... du er vist en
hurtig lille en. Nå ... jeg har ikke tid til at
tale med dig mere, din lille hundepusling".
Og så fløj den højt op i luften til en masse
andre måger. "Ha!", tænkte Zuri "Det har du
rigtig godt af." Og så løb hun hen til Mor
og viste hende den store halefjer. .Llfff,
Zuri. Du kan jo få fuglelopper eller flåter af
sådan en", sagde mor. Zuri hang lidt med
Ørerne, men så løb over til Far og Pelle.
,,Nej, hvor fint", sagde far. "Den kan vi
bruge som flagstang til toppen af tårnet."
Og så placerede han den midt oppe på det
højeste punkt af sandslottet. Zuri blev rig-
tig stolt.

Mor har heller aldrig haft forstand på alle
de gode ting, som Zuri finder udenfor. Lige-
som den gang hun fandt en stor padde i
haven. Den kunne mor heller ikke li'. "Uha-

"Nååh, ok ... ridgen", mumlede Kingo. Og
så løb de rundt i Kingo's have og han viste
Zuri alle de forskellige spændende dyr. Zuri
syntes det var enormt sjovt. Men ham Vilde
Valde - han var godt nok lidt uhyggelig.
Uuuuuha. Bare hun nu ikke drømte noget
væmmeligt om Valde i nat.

Pludselig hørte Zuri far kalde i det fjerne.
"Åh nej", sagde Zuri, ,,Jeg må hellere løbe.
Jeg er jo en lydig hund, så det går ikke, at
jeg bliver her længere." "OK", svarede
Kingo, men hvor er jeg dog glad for, at du
er flyttet herud til mig. Så har jeg endelig en
legekammerat. "

Zuri skyndte sig at løbe hjem. "Hvor har du
dog været, Zuri? Du må ikke løbe uden for
haven", sagde far. "Øv", tænkte Zuri. Men
det viste sig ikke at være så slemt. For i
Kingo 's familie var der en dreng på Pelle 's
alder. Så familierne blev rigtig gode venner
og Kingo og Zuri legede sammen næsten
hver dag. Det var rigtig hyggeligt. Der var
også en anden dreng i Kingo's familie-
men han var stor og gad ikke lege med hun-
dene. Han var også altid til fodbold eller
ude på fisketur med sine kammerater. Og så
var der selvfølgelig en mor og en far.

Strandturen

En dag pakkede Mor en stor madkurv og
far fandt en masse håndklæder frem og en
parasol - og en frysetaske, som han fyldte
med sodavand og et par enkelte øl. Og så
kørte hele familien på stranden. Zuri havde
ikke været ved stranden før. Det var noget
ganske nyt - men det var dejligt at løbe i,
det der sand. Zuri nåede ikke at gå mange
skridt i det dejlige lune sand, før end hun
fik en af sine berømte fliptilfælde. Hun styr-
tede af sted i sandet i forskellige retninger
med lynets hast, ja man skulle næsten tro
hun jagtede en hare. Hun havde det
skøøøønt!

Mor og far og Pelle grinte af Zuri. De nød
at se når hun rigtigt foldede sig ud. "Man
kan lige forestille sig hende løbe af sted i
den afrikanske savanne, ik?", sagde Far.
.Jo", svarede mor. "Hun er vel nok en flot,
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Næste gang skal du bl.a. høre om da Zuri
og far var ude og gå en rigtig lang tur, og
mødte en meget spændende ko. !Helle

man kan få vorter af sådan en", havde mor
råbt. Men Pelle havde fundet den meget
interessant. Han havde lagt den ned i en
stor syltetøj skrukke med låg på, og så
havde han siddet sammen med Zuri og
studerede den i laaaaang tid. Da Pelle var
blevet lagt i seng den aften, havde far slup-
pet den stakkels padde fri i baghaven. "Så -
lille ven. Løb du tilbage til dine venner."
"Quaaarkk!" havde padden sagt. Og så var
den forsvundet kluntet ind i busken.

Brugerundersøgelsen
i blad 2

13 har besvaret brugerundersøgelsen og selvom det ikke er mange giver det nok alligevel
en strømpil mod, hvad medlemmerne er interesserede i.
Træning og sundhed var de absolutte topscorere, sammen med bestyrelsen informerer og
aktivitetskalenderen var mellem 10 og 11 interesserede i disse sektioner. Udstillings-
kalender, Stafetten, Hvalpelisten og HD/ AAresultaterne fik 7-9 stemmer, mens butikken,
børnesiderne og DKK informerer fik 6 stemmer hver. RR som fotomodel affødte nogen
spørgsmål: om det var billeder afRR's i bladet? (det er billeder afRR's sakset rundt om-
kring fra websider og andet) og fIk 5 stemmer. Kun en enkelt var interesseret i at se
udstillingsresultaterne i bladet og Ridgebacken Zuri var der kun to stemmer til.

Derudover var der et par forslag: at vi prøver at få billeder og oplysninger om de nye im-
porter der kommer til landet (her må Ihjælpe os med billeder og beskrivelser, da papirerne
fra DKK kommer ret sent og der ikke står ejer på), email debatsiderne - igen vi har brug for
JERES hjælp til gode emner til debat, og spændende oversatte artikler fra udenlandske fag-
blade.

Da de kom hjem fra stranden var de alle
meget trætte efter at have indtaget al den
friske luft. De gik alle tidligt i seng og Zuri -
hun sov dejligt og drømte, at hun havde
fået nogle store, flotte vinger og var fløjet
efter mågen, som i drømmen var meget,
meget lille og meget, meget bange for
hende. Det var en rigtig god drøm.

Du må ha' det godt så længe .... Hej!

BØRNETEGNINGENr----------i
~ ::II----- -__.-J

Dette nummers børnetegning er lavet af
Sidsel Lehrman Carlson, 7 år.
Tak for den flotte tegning!

--------

-,
\

\r
'\--~

/,---/~j
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Bestyrelsen informerer

Bladbesparelser
v. bladudvalget.

Bladet har i nogen tid været meget
omfattende og dermed også en stor
udgiftspost for klubben! belastning
for økonomien.
På Generalforsamlingen 2002 blev
dette problem diskuteret, og vi blev i
bladudvalget opfordret til at spare.

Denne besparelse på bladet betyder i
første omgang, at vi skærer ned på
sidetallet, som har tidligere har ligget
mellem 40-50 sider.

Dette blad er som følge af denne side-
nedskæring kun på 24 A4-sider.
Vi har desværre ladet os nødsage til at
lade noget tilsendt materiale udgå.
Materialet som er udgået bliver lagt i
arkivet til evt. senere blad-
publikationer.

Det er selvfølgelig ikke opmuntrende
for vores "freelance" skribenter (jer
medlemmer!!) at jeres materiale evt.
bliver skubbet til et senere blad- Det
beklager vi meget, men det er bestemt

'KK informerer =anvlseren informerer

ikke et udtryk for, at vi ikke sætter pris på
jeres indlæg.

Derudover vil vi også kigge på den bruger-
undersøgelse, som vi gennemførte i
forbindelse med sidste blad, når vi udvæl-
ger materiale. Hvad er det medlemmerne
ønsker at se i bladet?!

Problemet omkring sideantal er, at vi hver
gang vi får brug for blot en ekstra A-4 side,
er nødt til at oprette 4 A4 sider.
Trykkeriet trykker bladet påA3-papir, som
jo opdelt giver 4 A4-sider ( to på forsiden,
to på bagsiden).

Vi i bladudvalget håber, at I stadig vil sende
materiale ind til bladet, så vi kan få et
nuanceret og spændende medlemsblad.

Det vil sige, at vi ved f.eks. at skulle få
plads til et lille Y2-sidesindlæg, er nødt til at
finde indlæg/materiale til yderligere 3Y2 side
- en merornkostning på bladet som vi godt
kan undvære, og som vi hermed forsøger at
undgå.

Mvh Bladudvalget

Vi forsøger i vores fordeling af materiale
først og fremmest at tilgodese 'højaktuelt'
materiale ( materiale med feks. tilmeldings-
frister, annoncer fra medlemmer, artikler om
sundhed, Stafetten og Debatten, som
denne gang ikke havde noget på
programmet.m. v.)
Dette betyder at mindre indlæg, som ikke
har nogen speciel tilknytning til tidspunk-
tet m. v. er blandt de indlæg, som kan
riskere at blive' skubbet bagud i køen'.

Bestyrelsen in1 DKK informerer tpeanviseren informerer

Når du skal ringe til Dansk Kennel
Klub

Hvis du skal tale med en bestemt person! afdeling i
DKK, skal du bruge hovednummeret:
56 18 81 00. Dette nummer buges også til f.eks. ejer-
skifte, medlemskab og lokaleleje. Ved at bruge dette
nummer undgår du at skulle "stå i kø" bag ved de perso-
ner, som atler med vores information.

DKK's information har telefonnummer 56 1881 55. Dette
nummer bruges til information om køb af hund, hvalpe-
Iister, spørgsmål om DKK-udstillinger, købelov osv.

Husk iøvrigt, at du kan finde svar på rigtig mange spørgs-
mål på DKK's hjemmeside
www.dansk-kennel-klub.dk
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Bestyrelsen intorm DKK informe-

R1DGEBACKEH 3/2002

Hvalpeanviseren
informerer

HVALPELISTEN
PT. ingen kuld eller planlagte kuld på listen

Bestyrelsen lntorm DKK informe-

I den forgangne periode kom der en dag en e-mail fra en familie,
som havde en meget ung hanhund til omplacering. Der var des-
værre dukket allergi op i familien, så de så ingen anden udvej. I
mailen var der angivet et telefonnummer, og dajeg endelig var
heldig at træffe nogen hjemme, et par dage efter, viste det sig, at
familien havde selv fået kontakt til en familie, der muligvis var
interesseret. Og det gik fint da de alle mødtes - den unge han-
hund er kommet i gode hænder og trives storartet, oplyser den
tidligere ejer. Så det var jo en nem lille sag.

Så kom det søde hundepar - Ridgebacken Chumba på 2 år og
hans ••storesøster" Thanga, en Ridgeback og dansk/svensk
gårdhundemix. De skalomplaceres, da deres far rejser meget, og
deres mor ikke kan klare dem pga. bækkenbundsløsning. Endvi-
dere skal de flytte til en lejlighed, og har vurderet, at det bedste
for deres hunde er at få nye hjem. Chumba kom først afsted - på
prøve til en rar dame som stadigvæk drømte
om den allerdejligste hund hun nogensinde havde haft, en RR
han - men en levende hund kræver opmærksomhed og tid, hvil-
ket heldigvis meget hurtigt blev indset og Chumba kom tilbage
til sit gamle hjem.
Men så kom der hurtigt en ny sød familie på banen, og de har nu
fået Chumba med hjem - på prøve. For Chumba har aldrig været
alene hjemme - Thanga har altid været der. De har startet
hjemme-alene-træning og videofilmer Chumba, for at se hvad
han foretager sig. Han er oppe på Y2 time alene nu, og videoen
viser, at han kikker sig lidt rundt omkring og så sætter han sig
ved hoveddøren og hyler. De villige se tiden an, om han ikke
også bliver mere tryg efterhånden. Jeg krydser fingre og håber
på det bedste.

Til Ridgebackdagen blev jeg opsøgt af en dame, som jeg havde
talt i telefonen med dagen før. Vi havde aftalt at jeg skulle se
hendes RR-han, som hun desværre bliver nødt til at omplacere
pga. mere rejseri og eventuelt bosættelse i udlandet. Han vir-
kede utrolig sød og kærlig -lidt reserveret (selvfølgelig) lige i
starten, men da jeg satte mig ned på hug med siden til ham og
talte roligt og med lys stemme, så tøede han lynhurtigt op. Da-
men ville godt ••melde ham til" i god tid - det er ikke en hastesag
- og hun kender selv en familie som muligvis vil have ham, men
pga. personlige omstændigheder bliver det først afklaret medio
september. Vi aftalte, at jeg skulle afvente hendes tilbagemelding

Hval peanviser:
Margit Sand
Gedhusvej 18, IIskov, 7451 Sunds
tit: 97145428 - mobil: 22427810
E-mail: nma4994@vip.cybercity.dk

Omplaceringen
informerer

en gang i september, så sagen står i bero. Men sød var han.

I øjeblikket er der således kun lille Thanga, der venter på en sød
og kærlig familie. Men da hun ikke er en ,,ren" RR, så er der des-
værre ikke den store interesse for hende. SUK!

Der er kommet en del nye familier til på det sidste, så i skrivende
stund er der 11 familier på ventelisten.

Med venlig hilsen
Lena
Omplaceringskoordinator

Thanga, 4 år gammel mix - med ridge og det hele!
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Regions arrangementer - ØST
Lurecoursinl:. Region Østs coursing-maskine står opstaldet
hos Sonja, så hvis der er interesse for lidt coursing, så
kontakt:
Sonja Olsen: 43626052 - eller Johannes Knigge: 364931 21

Mailinl:liste for re&:ionøst: Kontakt Rikke på:
Rikke@Ridgeback.dk
Det er her der oplyses om de mere spontane arrangementer,
som opstår imellem bladets udgivelser. Her kan man se eller
spørge, om der er nogen som er med på en luftetur på stran-
den næste søndag kl. 12- eller hvad der ellers kunne tænkes af
gode ideer.

Opfordring til alle medlemmer i Region
ØST!!
Find på et arrangement- en gåtur, en løbetur,
en bytur, træning, sporarbejde, hygge og
andet godt.
Lad os f å lidt gang i regionen igen!!
Mvh Rikke

Rel:ions kontakter:
Rikke B. Knigge: 36493121

Regions arrangementer - VEST
Lurecoursinl:. Kontakt Helle 74552909

Re&:ionskontakter:
Benta Dons: 7455 29 09
Helle Lauridsen: 86 2440 69

Regions arrangementer - FYN
Fyn har nu sin egen regionskontakt.
Anne-Grethe Matthisen har tilbudt at forsøge at få FYN igang
som en seperat region i Ridgeback klubben.
Støt op om dette initiativ og kontakt regionen med gode
forslag til aktiviteter.

Rel:ions kontakter:
Anne-Grethe Matthiesen:
62263208

IUdstillingskalender

Dato Sted Anm.frist Arrangør Dommer
20.10.02 St. Merløse 06.10.02

03.11.02 Herning 28.09.02

01.12.02 København- juleudstilling

08.02.03 Fredericia 04.01.03

RRK

DKK

RRK

DKK

Ing-Marie Hagelin, S

Grethe Bergendahl, N

Mogens Sloth-Hansen

H. van den Berg, NLIAktivitets- kalender

Dato Hvad/hvor Anm.frist Kontakt
10/11 Skue i Stestrup DKK kreds 2

27/11 Juleskue i Thisted DKK kreds 9

01/12 Juleudstilling i Kbh. 02111 RRK

01/12 Juleskue i Billund DKK kreds 5

08/12 Juleskue, Næstved hallen DKK kreds 11

Udstillingstilmeldinger:

Vi vil forsøgsvis kun bringe
udstillingstilmeldingsblanketten i
hvert andet nummer af
Ridgebacken.
På denne måde håber vi at kunne
skabe lidt mere plads til artikler og
indlæg fra medlemmerne.

Mange bruger allerede nu mulighe-
den for at tilmelde sig på klubbens
hjemmeside:
http:www.ridgebackklub.dk - og
andre har lavet kopier af blanket-
ten, som de benytter ved tilmel-
ding.

Mangler du en blanket kan den
rekvireres ved henvendelse til
udstillingsudvalget- se infosiden.



i1

Rhodesian Ridgeback Klubben
Tilmelding for danske medlemmer, samt offentliggørelse iRR-bladet

Opdrætterdata
Opdrætteren s navn:

Eventuelt kennelmærke:

Adresse:

PostnrlBy: 11lf. Træffes bedst kl.:

Dato for planlagt parring I hvalpekuld
Parring den: Fødte hvalpe den:
Hvalpe ventes den: Antal hanner: Antal tæver:

Fars navn og evt. titler:

Farve: Stambogsnummer:

_F_ød_t_d_e_n_: I_IID__ -r_e_su_l_ta_t --'-I_Al_b_U_e_-r_es_ul_ta_t_

Mors navn og evt. titler:

Farve: Stambogsnummer:

_F_ød_t_d_e_n_: ....!...IIID__ -r_e_su_l_ta_t 1 Albue-resultat:

Husk at melde til hvalpelisten inden d.l. i hver måned
efter fødslen, hvis man stadig ønsker at stå på listen.
Optagelse på hvalpelisten koster 500 kr inel. optagelse
på hvalpeliste-annoncen i bladet og evt. optagelse af
webside (med fotos af forældre samt deres data). Dette
dækker 3 mdr. på hvalpelisten, herafter kr.SO,-pr. måned.
(Priserne skyldes øgede omkostninger til porto, tlf.
trykning af materiale m.m.)

Alle tilmeldinger og gebyrer
sendes til kassereren, der vil
sørge for at sende til hvalpe-
anviser og I eller redaktør.
Nye skemaer fås hos kasserer
eller bvalpeanviser

Jeg bekræfter herved at jeg følger Rhodesian Ridgeback Klubben Danmarks
Etiske vejledning for avl og opdræt af Rhodesian Ridgeback.
Dato: Underskrift:

I
I

Tilmeldingsblanket
Denne blanket anvendes kun ved udstillinger arrangeret af

Rhodesian Ridseback Klubben

lUdStilling i: IDen: I
Hundens navn:

Farve: Reg.nr.:

Fødselsdato: Køn:

Far: Reg.nr.:

Mor: Reg.nr.:

Opdrætter:

I~ ITIf.: IAdresse:

Tilmeldes i: ro-- -
Babyklasse (3-6 mdr) --- Championklasse ~
Hvalpeklasse (6-9 mdr) --- Seniorklasse (7 -1°år) ~
Unghundeklasse (9-18 mdr) --- Veteranklasse (over 10 år) ~
Mellemklasse (15-24 mdr) ~ Parklasse

o ~
Aben klasse (over 15 mdr) --- Ved tilmelding til Avlszopdrætsklasse-

kontakt venligst Nada Nikolie - se

Udstillingsgebyrer:
infosiden for telefonnr. og adresse.

Baby og hvalpeklasse 175,00 kr.
Senior og veteranklasse (kun el gebyr v. samtidig tilmelding i åben ellerchampionklassen) 275,00 kr.
Parklasse 125,00 kr.
Øvrige klasser l. hund 275,00 kr.

2. hund m. sanune ejer 245,00 kr.
3. hundm. sanuneejer 205,00 kr.

Tilmelding og betaling til klubbens formand Giro 16 84 98 47
Check
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Kinyemi
Nada Nikolie & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 København S.
Tlf./Fax. 3255 6026 Mobil 40 56 40 67
E-mail: kinyemi@kinyemi.com
Webside: http://www.kinyemi.com

RidgeRegals
Johannes og Rikke B. Knigge
Ærtebjergvej 86
DK- 2650 Hvidovre
Tlf:36493121 Mobil: 26223127
E-mail:RR@Ridgeback.dk
Webside: http://www.ridgeback.dk

Hazlnas
Ebbe Mølsted-Møller & Lena Carlson
Egebjergvej 47
DK- 4571 Grevinge
TIf:596605 66 Mobil: 4097 55 71 Fax: 596601:
E-mail:rr@hazinas.dk
Webside: http://www.hazinas.dk

Her kan DIN kennelannonce være

Her kan DIN kennelannonce være

En annonce på kennelsiden koster 100 kr. om året - dvs. 25 kr pr. blad.
Annoncen består af Kennelnavn, navn og adresse på ejere og kennellogo. Layoutet er fast- som i tidligere
blade.
Ønsker du at få en kennelannonce på siden så indsend oplysninger til bladansvarlige Helle Lauridsen samt
indbetal annonceprisen til kassereren.
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