


2 RIDGEBACKEN 4/2002

RR-Ridgebacken 412002 Info s ide

Ansvarshavende redaktør: Johannes Knigge
Bladansvarlig: Helle Lauridsen
Layout: Rikke Boelskifte Knigge
Tryk: Hvidovre Kopi

Stamholmen 145
2650 Hvidovre
tlf: 36 49 85 84

Materiale indsendes til:Helle Lauridsen
Kastedvej 37, Kasted
8200 Århus N.
tlf: 86 24 40 69
E-mail: Helle@kibutata.dk

Annoncepriser i RR-Ridgebacken

1/4

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

I
1/2

~1/2-+---I

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
Tværgade9
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@mail.tele.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:
Kirsten Hansen Lena Carlson
Vojensvej 50 Egebjergvej 47
2610 Rødovre 4571 Grevinge
Tlf:3641 44 90 tlf: 59 66 05 66
E-maiil: E-mail:
elmann @jubiimail.dk Lena@hazinas.dk

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

Forside: Dejligtjulefoto indsendt af Lena Carlson.
Bagside: Julehunden Ami- indsendt af Eva Hvelplund

DEADLINE BLAD 1 2003:
iS.FEBRUAR
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Bladansvarliges klumme

At være opdrætter anno 2002
af Helle Lauridsen

....et andet steds i bladet giver et medlem udtryk for sin store un-
dren over at Markedsføringsloven på nogen måde kan have noget
at gøre med en lille opdrætter med kun een avlstæve og indtil vi-
dere to kuld hvalpe. Denne forbavselse kan jeg kun nikke genken-
dende til; jamen jeg er jo ikke momsregistreret, får ikke hvalpe for
profittens skyld - skulle jeg så - med min absolut hjemmestrikkede
hjemmeside - kunne blive trukket i retten for at overtræde
markedsføringsleven ? Er det ikke mere noget der sker for butikker
og firmaer? Nogen med omsætning, reklamer og alt det der?

Lad os først kigge på hvad DKK's jurist siger om markedsførings-
loven (klippet fra det kompendium som bliver udleveret på DKK's
opdrætteruddannelse ) :
"Gælder Markedsføringsloven også for en almindelig opdrætter
kan man med nogen rette spørge? Ja, det gør den som udgangs-
punkt. Den gælder for privat erhvervsvirksomhed og omfatter al
adfærd, der udøves i den retning. Der skal ikke nødvendigvis være
tale om hovederhverv og heller ikke om et snævert erhvervsmæs-
sigt sigte om fortjeneste.
Markedsføringsloven indeholder en general klausul om god
markedsføringsskik og nogle mere specielle regler om lovlig og
ulovlig adfærd i markedsføringen, hvoraf enkelte er relevante for
opdræt og salg af hvalpe.

Lovens §l siger at der ikke i erhvervsvirksomheden må " ••••foreta-
ges handlinger, som strider mod god markedsføringsskik" - det
er jo ikke ret konkret, men den konkrete og relevante del findes i
domstolenes og forbrugerombudsmandens praksis i konkrete sa-
ger - og dem er der mange af, også vedrørende hvalpesalg.
Faktisk behandles hvalpesalg på mange måder ligesom salg af
køleskabe og hjemmebagte klejner, og her står der at det er forbudt
at give " •.•.•.urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde
oplysninger, som er egnet til at på virke efterspørgslen •.."
Normalt regner forbrugerklagenævnet "erhvervsmæssigt opdræt"
når kennelen har en sådan størrelse, at den har eller burde have en
polititilladelse efter hundeloven - i praksis svarer det til4-S aktive
avlsdyr og 2-3 kuld årligt.

MEN der er i den sidste tid faldet afgørelser, der strider imod
denne tommelfinger regel- Kenneler med kun een aktivavlstæve
og måske l eller to kuld hvalpe i alt er blevet dømt som "erhvervs-
mæssige" p.gr.a. deres flotte professionelt opsatte Internetsider! !
og deres generelle gode gennemarbejdede informationsmateriale.
At vi på mit opdrætterkursus hold var rørende enige om, at det
gode forbrugerklagenævn måske burde få sin virkelighed justeret
til almindelig hobbypraksis-anno 2002 er så een ting ....
Så kære medopdrættere - hellere safe than sorry: Når I laver
internetsider (og andet PR materiale) så hold dem sobre "normen
for hvad der er lovligt må typisk fastsættes udfra hvordan den
almindelige hvalpekøber opfatter det - ikke hvordan et erfarent
hundemenneske læser det" og lov ikke mere end I ved, I kan
holde - afsnittet om garantier kan jeg fornøje med en anden dag: -)
ogjaaaa selvfølgeligt: sammenlignende reklame (hvor opdrætter A
sammenligner sig med de andre opdrættere) er tilladt, men den skal
være fuldt ud korrekt, relevant og loyal.

Jeg kan kun anbefale alle opdrættere DKK's opdrætteruddannelse
- er tiden ikke til det fulde sæt kan især afsnittet om Jura anbefales
MEGET varmt!

--
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Gaven til hunden,
der har alt:

Lun i
vinterkulden!

Min hvalps frakke vakte en smule opsigt forleden på udstillingen i
St. Merløse, ogjeg blev opfordret til at komme med et mønster på
den i Ridgebacken, med den bemærkning: "Vi er jo en masse, der
selv kan sy!". Derfor får du nedenfor "opskriften" på en lille
sjælevarmer til din RR - måske en god julegave.
Vores frakke er af oilskin foret med bamsestof, men den kan
selvfølgelig syes i alle mulige andre typer stoffer, med eller uden
for. Den er desværre blevet vasket i for varmt vand og "stumper"
nu på vores voksne tæver. Så husk at tage højde for hvis stoffet
krymper i vask.
Nedenfor (ovenfor, red.) kan du se både en voksen tæve med
rygmål67 og en 6 mdr. hvalp med rygmål63 med denne frakke på,

så kan du vurdere hvor stor du vil lave din. Jeg vil anbefale at lave
den et par cm længere end til hundens halerod, så den går lidt ud
over haleroden. De stiplede linier viser stropperne foran samt
kraven s bukke linie. Kraven er ikke nødvendig, men rar at have, når
det sner og blæser.
Hvis ovenstående virker uoverskueligt, så er du velkommen til at
ringe eller sende mig en mail med din adresse, så skal jeg sende et
mønster af vores hundefrakke i fuld skala med posten til dig.

Mange lune julehilsener
Lena@hazinas.dk
Tlf. 59660566
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Sakset fra Dansk Kennel Klubs Kreds 1 blad- indsendt af Inger Christiansen - Skrevet af Fagdyrlæge Finn Boserup

Nedenstående artikel er modtaget efter
deadline. men grundet aktualiteten har vi
valgt at trække et andet indlæg ud.
Specielt i Nordsjællands-området er man
pt. meget plaget af hjerteorm og
kungeorm. Som indsenderen a f dette
indlæg pointerer: " der kan ikke advares
nok om denne parasit. Selvom hunden
kan kureres, så er det en langvarig
affære ..."

Den er der stadig .... Hjerteonn.
En parasit- en onn, som lever i hjertet hos
hunde.
Det lyder meget lidt rart, og det er faktisk
heller ikke særlig rart for de hunde, som
bliver smittet med denne orm. Men hvor-
dan kommer en orm ind i hjertet, og havd er
det egentlig for noget?

Fra Sydeuropa til
Danamrk.

, I Sydeuropa, Spanien,
• Frankrig og Italien har

det i mange år været
kendt, at der fandtes

disse onn, der lever i blodkarrene i lungerne
og hjertet hos hunde, men i Danmark er
denne type parasit først blevet kendt
indenfor de sidste 15 år.
Man regnede i begyndelsen med, at disse
orm kun fandtes hos hunde, der havde
været på ferierejser i de nævnte områder
sydpå, og det har vel også været rigtigt,
men i de seneste år er smittet blevet spredt
også til hunde, der aldrig har været på
turne uden for landets grænser.
Daonnen kræver en mellemvært, som er
forskellige typer af snegle, har det også
været overvejet, om smitten er kommet
hertil via importerede snegle, men det er
nok mest sandsynligt, at det er de feriende
hunde, som har haft smitten med sig hjem.
Idag har smitten bredt sig fra det køben-
havnske område til stort set hele Sjælland,
men også i den øvrige del af landet er der
set hundeinficeret med denne type orm.

Hvordan smittes hunden?

Hunden srnittes ved at spise snegle eller
måske blot ved at slikke sngelens slim i sig.
I disse snegle, der er mellemværter, ophol-
der der sig et vist larvesatium af ormen, og
når hunden får disse larver ned i sit
tarmsystem, vandrer larverne gennem
tarmvæggen og kan på den måde komme

ind i de små blodkar.
Med blodet transporteres disse larver, der
er 2-3 cm lange og ganske tynde, hurtigt og
effektivt frem til lunger og hjerte, hvor
larverneudvikler sig til voksne orme, De
voksne orm er 1,5 - 2 cm lange, og de tager
permanent ophold i hundens højre hjerte-
kammer.
I lungerne lægger de voksne orm deres æg,
og her udvikles det første stadium af
larverne, som giver irritation i lungerne.
Denne irritation bevirker, at hunden får
hoste, og derved hostes disse larver op fra
lungerne og synkes af hunden.
Med hundens afføring forlader disse larver
hunden, og når en snegl så giver sig i kast
med en sådan inficeret klat hundeafføring,
får de larverne i sig, og den onde cirkel kan
så forsætte igen hos andre hunde, der
kommer i nærkontakt med sngelen.
Man regner med, at der går en måneds tid
fra hunden får den første larve i sig, til den
selv begynder at udskille en ny generation
af larver via sin afførring.

Hvad er symptomerne?
Larverne i lungerne bevirker, at der kommer
en betydelig irritation i lungerne, som giver
hurtigere vejrtrækning og hoste- ikke
mindst om natten.
I en del tilfælde er de første tegn, at hunden
,,rømmer" sig mere, end den plejer.
Den videre udvikling er, at huden bliver
træt og uoplagt, mister lidt appetit, og i
særligt voldsomme tilfælde får patienten
nærmest hjertesvigt og blødninger fra
slimhinderne og fra poterne. Dette skyldes
at larverne udskiller nogle stoffer, som
nedsætter blodets evne til at koagulere- til
at stivne.
Den egentlige påvisning af, at en hund er
smittet med lungeorm (hjertonn, red.)-
Angiostrongylus Vasorum - sker ved
undersøgelse af afførring for larver. hertil
kommer en nærmere undersøgelse med
røngten, scanninger og blodprøver for at
fastslå, hvor store skader parasitteme har
forvoldt.
Man bør undersøge 3 afførringsprøver fra 3
på hinanden følgende dage, idet der i selv
alvorlige tilfælde ikke altid er larver i
afførringen hver eneste dag.

Kan sygdommen behandles?
Ja, til alt held kan den det. Behandlingen er
langvarig brug af onnemidler, som oftest i

en lavere dosis end disse mdiler normalt
anvendes.
Når behandlingen er i lavere dosis end det,
der bruges til at bekæmpe andre onnetyper,
skyldes det, at der kan opstå en
overfølsornhendsreaktion i hjerte og
lunger, hvis et stort antalt onn og larver
dør på en og samme tid. Derfor vælges en
"udsultnings" strategi, hvor parasitterne
langsomt dør og opløses. Der kan være
behov for en anden behandling samtidig
med den egentlige onnebehandling, alt
afhængig af, hvor medtaget hunden er.
Også i dette tilfælde gælder, at jo tidligere i
et forløb den korrekte behandling startes,
jo nemmere er det at få hunden helt rask
igen.

Kan man forebygge
sygdommen?

, En vigtig måde at
• forebygge denne

sygdom på er
naturligvis at

forhindre hunden i at spise snegle eller
komme i kontakt med dem - men det er
lettere sagt end gjort.
En anden måde er at samle hundens
efterladenskaber op efter sig - en af flere
grunde meget anbefalelsesværdig opførsel,
for på den måde forhindrer man også andre
former for smitte, og man undgår det
kendte problem, at man kommer til at træde
i en hunde høm høm, når man går tur.
Immidlertid er mange ræve også smittet
med denne parasit, så smitte vil også ske
via rævens afføring.
En egentlig forebyggende tablet-
behandling er rent faktisk ikke tilrådelig,
fordi man derved risikerer, at ormene
langsomt udvikler resistens mod medici-
nen' så medicinens effekt aftager.
Derfor er konklusionen den, at man skal
samle sin hunds efterladenskaber op efter
sig, også i skov og parker, og gå til
dyrelæge hvis hunden får nogle af de te~
som er beskrevet i denne artikel.

,
•

••••
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FORARSU DSTI LLI NG
O

i Arhus
den 22/3 2003 k113.00

Dommer: Janet Parker
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Om Janet Parker:

Janet Parker har over 30 års erfaring i at opdrætte og udstille
Rhodesian Ridgebacks.
Forfatter af bogen: The Complete Rhodesian Ridgeback" 1991
over 30 års erfaring som dommer, i begyndelsen til uofficielle
udstillinger og skuer, senere som kvalificeret dommer til Certifi-
kat udstillinger. Har udover mange engelske udstillinger -
heriblandt Crufts, dømt på udstillinger i Sverige, Australien,
Norge og Holland.

G,.delig Jul og Godt Nytå~
http://www.lewani.ka.dk & http://personal. inet. fi/c1an/harjaselan

hvalpe forventes født i Finland ultimo januar 2003

Yankee har
fulgt en god
garnmel
afrikansk
tradition og
taget sig kone
nr. 2 - første
kone Puuma's
søster Siiri.

Siiri is
seriously in
love with
Yankee. She
will miss him
a lot when
we're in
Finland. At
!east she did
have fim ...

•••
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STAFETTEN
af Kirsten Paulsen

Taktil familien Fritzbøger for STAFETTEN
og mangen en god hundesnak.

Hvorfor fik vi RR?

Jeg har haft hunde hele livet. Som barn en
Airedaleterrier; siden Schæfere og så en
Westi, da jeg mødte min mand. Knud har
haft et par blandinger og en boxer. Jeg ville
ikke have en boxer og Knud ville ikke have
en Schæfer.

Så af sted til hundeudstillinger. Den første
var i Helsingehallen, og her fik vi øje på en
smuk, stor hund, som sad sammen med en
lille pige - de så søde ud, så det måtte un-
dersøges nærmere. Pigen viste sig at være
Lise Emilie Fritzbøger, og på den måde fik vi
den første snak med familien. Efter endnu
en udstilling i Ballerup (måske Brøndby),
var der ikke mere tvivl- vi måtte have en
RR, og den skulle være fra Tuasiwa.

Det blev først til Janus!

Janus var fra marts 1992. Janus havde en
lille ridgefejl og det passede os fint, for vi
var ikke ustillingsmennesker - dengang.

Janus blev en meget egen hund og højt
elsket af alle. Han gav hellere et slik end en
knurren, men kendte sit eget værd. Lige så
rolig han virkede med sine dybe rynker i
panden, lige så meget var han flokkens
fører ved sin blotte tilstedeværelse blandt
andre hunde.

Om Janus er der mange historier - her blot
et par. Min svigerdatter, Kristine, passede
ham på et tidspunkt, hvor vi havde glemt at
fortælle, at han til tider absolut ikke kunne
lide at gå i snor. De skulle så sammen
krydse en stor og meget befærdet vej ved
et lyskryds, hvorfor hun tog ham i snor.
Det gik godt indtil midten af krydset, hvor
Janus pludselig mistede batterierne, som vi
plejede at sige. Han stod stille i snoren, og
når det skete var han ikke til at flytte. Det
blev rødt og det blev grønt og det blev
rødt igen. Det blev til utålmodige bilister og
en nervøs og lidt flov Kristine. Uden rigtigt
at vide sine levende råd, tog hun snoren af
Janus for at fortsætte alene - og straks
satte Janus i gang igen, gik pænt ved siden
af hende og fulgte troligt med over vejen
og hjem. Stor morskab på vejen og få sure
billister.

Vi kaldte Janus for Filosoffen derhjemme,
på grund af sine panderynker og eftertænk-
somt væsen. En ihærdig dame spurgte mig
en dag, om han altid var så rolig og jeg
svarede, at det var fordi han er filosof, Hun
så da spørgende på mig og spurgte: Hvor-
dan har I fundet ud af det?

Janus måtte vi tage afsked med i september
200 l på grund af sygdom. Det var efter 9
og et halvt gode år, og vi var mange (inklu-
sive vores gode dyrlæge i Frederiksværk),
der kneb en tåre den sidste dag.

Og så blev det Simba.

Efter Janus ringede jeg så igen til Lone og
Erik og bad om råd med hensyn til en ny
RR. Det blev til kontakt til Margareta Lentz
i Sverige og til Simba. Vi kørte hjem med
ham på skødet viklet ind i et af Margaretas
hvalpetæpper ad mørke svenske vej sent
på dagen. Han er nu 13 måneder og en rig-
tig præmiehund med et prægtigt tempera-
ment. Han er mere aktiv end Janus, men
glad og nem at opdrage, og ikke mindst
vigtigt, har han vist den samme evne til at
skabe ro og respekt i flokken.

Flokken i Liseleje.

Vi er så heldige at bo ved havet og en
hundeskov med mange glade hundefolk
omkring os. Flokken af hunde og deres
mennesker har et fast mødested hver dag,
hvor man møder op, som det nu kan passe.
Som regel er vi til hverdag fire faste hunde,
medens vi i weekenden kommer op på 12 til
14 hunde i flokken, der alle kender hinan-
den.

Pia med sin Bella (en korthåret hønsehund),
Simba og jeg er de faste hundemennesker,
der på klokkeslet mødes hver dag for at gå
de 8 till O km morgenturen er lang. Så kom
ikke og sig, at det ikke er godt at være hund
i Liseleje!

Sena er en lille Jack Russel terrier på stør-
relse med en lille kat, som til tider er med i
flokken. På een af vores ture gennem sko-
ven mødte vi en dag en Schæfer. Vi var den
dag 5 store hunde og lille Sena og alt gik
godt, indtil Schæferen fik øje på Sena. Så
blev der kaos, fordi den gik lige i nakken på
Sena, og havde det ikke været for Simba,

kunne det være gået rigtigt galt. Men alt
blev pludseligt stille, idet Simba bare plud-
selig stod der med hovedet hen over Schæ-
feren, helt stille og uden en lyd. Der blev
han stående indtil Schæferens mennesker
nåede frem og fik snor i den, medens de
samtidig lidt flove fortalte, at deres hund
ikke kunne lide små hunde. Alle i flokken
var glade og meget imponerede over Simba,
som uden at bide eller andet reddede sin
lille ven Sena. Se det er en rigtig RR, hvis vi
bliver spurgt!

Og så det der med at komme på udstilling.

Vi havde aldrig tænkt os at tage Simba på
udstilling. Planen var bare at få en fin hund
og gerne af samme kaliber som Janus; en
god familiehund med et vindende, venligt
væsen som børnebørnene kunne være
trygge ved. En snak med dyrlægen havde
vi da også om det at begrænse interessen
for det andet køn. Men sådan skulle det
ikke gå.

Dyrlægen havde set interesseret på Simba
ved forskellige lejligheder og andre kvalifi-
cerede hundemenesker gjorde det samme
med større og større hyppighed, efterhån-
den som Simba voksede til. Vi kunne da
også godt se, at der var noget om den me-
gen snak om en smuk hund, og en dag tog
jeg mod til mig og meldte os til den første
udstilling. Det var i Hillerød, hvor vi havde
en dejlig dag sammen med andre RR men-
nesker, og minsandten om ikke han blev
lagt positivt mærke til. Den eneste kritik var
faktisk, at jeg som hans fører skulle have
ringtræning. Dernæst gik turen til Ballerup,
hvor han også fik en fm bedømmelse.
Simba og jeg kæmper nu med at få mere
ringtræning og vi lærer det nok med tiden.

Indtil da har vi bare fornøjelsen af at have
papir på en dejlig RR.

Tak til Margareta Lentz, som har sagt ja
til at modtage STAFETIEN til næste num-
mer.

Kirsten Paulsen
Liseleje



B RIDGEBACKEH 412002

Pas på. - Pa agraffe
Af Lena Carfson

Det hele startede med et brev i postkassen
fra Rhodesian Ridgeback Klubbens's
(RRK) bestyrelse. De havde modtaget en
klage over vores hjemmeside og vores
måde at markedsføre os på: Der manglede
info på vores hjemmeside om vores
avlstæves AA-status (Albueledsarthrose f
Albueledsdysplasi) og endvidere var der
en seriøs information om HD
(Hofteledsdysplasi) på vores hjemmeside,
men ikke en tilsvarende side om AA. Der
var henvist til paragraffer, love og regler,
også fra DKK's jurist, som var blevet ind-
blandet i sagen. Afslutningsvis stod der, at
vores link på klubbens hjemmeside ville
blive fjernet, indtil sagen var bragt i orden.

Uha-da, tænkte vi. Hvad er nu det for no-
get?

Men JA - det ER sandt! Der stod ikke noget
sted på vores hjemmeside hvilken AA-
status vores avlstæve har.
Og - JA, vi havde lavet en seriøs side om
HD, men ikke nået at følge op med en se-
riøs side om AA! Men når man er selvlært i
den svære hjemmesidedesignerverden og
skal finde tid til at lave hjemmesiden indi-
mellem fuldtidsarbejde, husholdning og
børneopdragelse, istandsættelse af en ned-
lagt 2-længet gård samt sidst men ikke
mindst lufte og træne 3 hunde af racen
Rhodesian Ridgeback, ja så kommer infoen
til hjemmesiden på nettet i småbidder.
Langsomt bygger man sin hjemmeside op,
med de få timer man har til rådighed i løbet
af måneden.

Men RRK har jo oplysninger om både HD-
og AA- status på deres hvalpeliste, så vi
havde ikke drømt om, at skulle stå for skud.

Grunden til, at vi ikke foreløbig havde skre-
vet noget om AA på vores hjemmeside var,
at vi syntes det var lidt bøvlet med forkla-
ringen. Sådan en følger nemlig med, i vores
avlstæve Tiwa's eksempel. Tiwa brækkede
nemlig sit ene forben da hun var 6 måneder
gammel. Hun skulle gå med skinne i en del
uger, og nåede at knække 3 i rad og række,
inden dyrlægen opgav og lagde hendes

e kan slå .... !

ben i gips. Den nåede hun i øvrigt også lige
at knække inden den skulle af!
Da Tiwa var 2 år gammel blev hun røntgen-
fotograferet i hofter og albuer. Den
fotograferende dyrlæge, som i øvrigt tidli-
gere har siddet i DKK's HD-bedømmelses-
udvalg gennem mange år, vurderede, at
Tiwa var HD-fri ogAA-fri. Og vi følte os
sikre på et positivt resultat fra Dansk Ken-
nel Klub (DDK). Men DKK's HD-bedøm-
melsesudvalg bedømte Tiwa til at have "I"
på venstre albue. Dette er i sig selv ikke det
værste resultat. Vi må i klubben avle på
hunde med både status "1" og "2" i forbin-
delse med status "0", og der har før stået
hunde med AA-status "1" på klubbens
hvalpeliste. Men med vurderingen om ,,0"
fra den røntgenfotograferende læge i
mente, ankede vi sagen til Nordisk Appel.
Og vi fik ret! Tiwa's venstre skulder var fri,
dvs. "0". Men til gengæld blev nu hendes
højre skulder vurderet som,,1 ". Det seriøse
begyndte at blegne i kanterne!

Ud over en info om PennHIP (nyere metode
til røntgenfotografering af hundes hofter),
havde RRK heller ikke nogen information
om HD eller AA på deres hjemmeside, men
efter ovennævnte lille sag er der kommet
noget på omAA. Og HD-info følger sikkert
snart. Vi har også selv fået hevet op i
hanke, og sat den manglende info på vores
hjemmeside. I den sidste ende kan man jo
faktisk sige, at der er kommet noget ret
positivt ud af klagen.

Så i bund og grund - "tak" til den "kære"
paragrafrytter derude, som har indsendt
klagen. Men for god ordens skyld skal det
lige nævnes, inden du sender en klage ind
om det også, at JA, der er seriøs info på vej
om Dermoid Sinus på Hazina's hjemmeside.
Men så kan du vist heller ikke finde mere
der mangler. .. eller hva'? •

OPLÆG til

Med generalforsamlingen forude- og med
en masse diskussioner i blandt medlem-
merne, så slår tanken mig gang på gang:

Hvad skal vi bruge en specialklub til?

Jeg tror, at meningerne er stor set ligeså
mange som der er medlemmer i klubben.
Alligevel er jeg overbevist om, at der må
være nogen holdninger, som træder
igennem som værende dem, man som
bestyrelse og klub kan arbejde ud fra -
flertallets holdninger om man vil.

Hvad vil du svare på ovenstående spørgs-
mål?

Giv den kommende nye bestyrelse noget at
arbejde med- Giv din mening tilkende!

Send svaret til bladet senest d. 15 februar.

Tak for hjælpen.

Hvis du er den glade ejer af en hjemmeside og måske markedsfører tante Tulles hjemmelavede jule-
nisser, dit barns sjove glansbilleder, eller du har et lille RR-opdræt - som vi har - så vær på vagt! Der
er nogen "derude" som nærlæser hvert eneste ord, hvert eneste bogstav og hvert eneste tal på din
hjemmeside, for at se om den overholder markedsføringsloven. Og ve dig, hvis du har glemt at få no-
get med!

Vi kontaktede vores almindelige dyrlæge,
og efter en gennemgang af sagen blev det
konstateret, at hvis der var en forandring i
Tiwa's højre albue, så hang det hele bedre
sammen. Vi fik således en dyrlæge-
erklæring, der forklarer liaisonen mellem
Tiwa's benbrud og en eventuel forandring i
hendes skulder.

Men sagen endte altså med, at Tiwa's AA-
status er " 1".

* * * * *

Vi må jo indrømme, at det kommer temmelig
meget bag på os, at vi, med vores lille
køkkenopdræt og indtil videre 2 kuld
hvalpe, skal have styr på paragraffer og
markedsføringstegler og have bedre infor-
mation om HD og AA på vores lille hjemme-
side end hvad Dansk Kennel Klub har på
deres egne sider. DKK har nemlig et punkt
på deres hjemmeside der hedder HDf AA,
men her har der, indtil skrivende stund,
mærkværdigvis kun stået info om HD - ikke
et ord omAA.
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Hazina's ønsker alle sine RR-venner

God Jul og
Godt Nytår
Tiwa forventes parret i marts 2003

Ring til os eller hold øje med vores
hjemmeside for nærmere info!

Telefon: 59660566
Mobil: 4097 5571

E-mail: rr@hazinas.dk
Web: www.hazinas.dk

Indkaldelsetil

GF 2003
RRK indkalder til Generalforsamling 2003. Generalforsamlingen kommer til at finde sted:

den 26 april 2003
på Middelfart Sygehus

På valg er:
Helle Lauridsen : modtager genvalg

Johannes Knigge: modtager ikke genvalg
Helle Lynge: modtager ikke genvalg

afgående suppleant: Sonja Nøhr Olsen

Vi opfordrer medlemmerne til at opstille som kandidater til bestyrelsen.
Såfremt det er noget for dig, så indsend dit kandidatur ( et præsentationsindlæg til bladet) til klubbens sekretær

eller formand senest d. 15. februar 2003.- Husk at du skal være medlem af DKK i eget navn
for at være i bestyrelsen.!!

Har du forslag til behandling! afstemning på GF,
skal disse ligeledes være klubben i hænde senest d. 15 februar 2003.

GØR DIN MENING SYNLIG - SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN OG MØD OP!
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,,Det skal virke
blot som hygge

og leg."

"...trænes ofte
men meget

kort. "

"Køb et spejl ... "

,,Del træningen
op i småbidder"

"...bibeholder
det udadvendte
glade væsen ... "

"...hvad der nu
kan komme ud

afden der
spændende
lomme!"

"...klare og
præcise kom-

d "man oer...

"...vær konsi-
stent ... "

"...et sjovt og
indbringende
samarbejde. "

UDSTILLINGS·
T RÆ N I N G Af Helle Lauridsen

I anledning af de mange nye udstillere i klubben vil
jeg gerne bringe en lille serie om hvordan man træ-
ner sin hund til udstilling. For træning skal der til for
at få succes s - en flot fremvist hund har altid bedre
chancer.

Øvelse gør mester siges der - men pas på: overtræ-
ning kan gøre enhver aktiv Ridgeback hvalp
udstillingstræt... måske for livet! Det er utroligt vig-
tigt at lave det sjovt for hvalpen - hvis ikke begyn-
der han at kede sig, og en Ridgeback, der bare gør
som han skal vinder ikke nogens hjerter - ej heller en
dommers. Dit
humør spiller
en stor rolle i
hvordan din
hund reage-
rer på trænin-
gen - hvis du
er glad, glad,
glad så er din
hund det
også. Hvis du
er i dårligt hu-
mør bliver
hunden for-
virret og usik-
ker. Lad være
med at træne,
hvis du er i
dårligt humør
eller har haft
en træls dag
på arbejde.
Det er utro-
ligt vigtigt at
hvalpen sy-
nes at ringtræning bare er sjov og leg. Hav masser
af belønning parat. Gerne mange forskellige slags:
kyllingepølsestykker, leverguffer, ost, Frolic, lege-
tøj. Hunden skal aldrig hvad der nu kan komme ud
af den der spændende lomme!

Når du begynder træningen - skal der trænes ofte
men meget kort. I begyndelsen kan du blot stoppe
hvalpen adskillige gange i løbet af dagen og hurtigt
stille dem op Ståååå hold den stille et sekund
og lad den løbe igen med masser af ros. Det skal
virke blot som hygge og leg.

Køb et spejl - stort nok til at kunne vise en voksen
Ridgeback og det meste af dig selv på ca. 3 m.s
afstand - så kan du selv checke hvordan både du og
din hund ser ud, når du har stillet ham op.

Træningen skal fortsætte med klare og præcise kom-
mandoer. Vær sikker på at dine kommandoer bliver
brugt igen og igen indtil hunden forstår hvad der

forventes. Lad være med at forvir hvalpen, vær konsi-
stent og vær på den måde sikker på at hunden ved
hvad der forlanges og hvorfor han får ros.

Del træningen op i småbidder - tandvisning, løb, stå -
gerne i flere sektioner - jo mindre bidder du kan dele
hver enkel øvelse ind i, jo bedre er chancen for at du
kan forme den præcist, som du ønsker - samtidig med
at hunden bibeholder det udadvendte glade væsen,
der får en hund til at vinde i ringen.

En af de allerførste øvelser er ,,kontakt" eller ,,kig på
mig"

Sid foran hval-
pen (i øjenhøjde)
med en rigtig
lækker guf i hån-
den, og hold hån-
den ret tæt på an-
sigtet, få ham til
at stå foran dig
mens han prøver
at få fat i guffen.
På et eller andet
tidspunkt vil han
kigge på dig - det
kan godt tage lidt
tid - sig så ordet
,,kontakt" og giv
ham guffen. Fort-
sæt øvelsen med
at holde armen
længere og læn-
gere ud fra dig -
han SKAL se dig
i ansigtet og få
ordet "kontakt"

før guffen gives. Efterhånden kan du stå foran ham -
samme procedure. En klikker virker også helt fint her,
da den brøkdel af et sekund, hvor han kigger på dig,
skal fanges.

Dette skal være sjovt og noget i begge nyder - man
kan godt blive træt i armen af at holde den ud, men min
erfaring er at RR hvalpe er ret kvikke og hurtigt fanger
ideen.

Det skal gøres et par gange om dagen - efterhånden
som han bliver sikker i øvelsen og du kan stå med
armen ude, UDEN han springer, kan du strække tiden,
hvor han skal kigge på dig. Nu begynder du at kunne
bmge owet kontakt ~om en ordre (før måtte det KUN
gives LIGE når han kiggede på dig) . Kontakt er en
meget nyttig kommando - i udstillingsringen når din
nu store hanhund har fået øjenkontakt med døds-
fjenden i den anden side af ringen, og hjemme på
gåturen, når du HAR set katten, der gemmer sig i hæk-
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ken,og ikke ønsker en flyvetur når din hund får øje på den.

Selvfølgeligt skal han lære at udføre kommandoen også når du ikke
har hånden i vejret og det er en god ide at flytte hånden ned i guf
lommen, mange dommere bryder sig ikke om overdreven brug af
godbidder i ringen og det er fint hvis du kan få ham til at gå i "guf
mode"(=total opmærksomhed) blot du holder hånden i lommen.

Envirkeligt fokuseret hund vil holde opmærksomheden på dit ansigt
og engang imellem flytte blikket ned på lommen for så igen
forhåbningsfuldt at kigge dig i øjnene.

Detvirker også godt at lære dem at guffer engang imellem kommer
flyvendefra munden - popcorn virker glimrende (de smager knap så
grimtsom tørret lever eller Frolic) - i begyndelsen falder godbidden
baretiljorden, men de lærer hurtigt.

Gentag disse småøvelser ofte - de kan også bruges i almindelig
lydighedstræning. Ved ringtræning kan det anbefales at tage den
fine udstillingssnor på - så forbinder hunden de mange godbidder
medsnoren og snoren med et sjovt og indbringende samarbejde.

Vi ses i ringen!

Helle •
Læs også artiklen om "SHAPING " andet steds i bladet.
RRK's regioner opretter derudover ind imellem ringtræning-
kontakt din region, hvis du og din hund er interesseret.

Vi ønsker alle i Ridgeback klubben en
glædelig jul og et godt og lykkebringende
nytår for alle mennesker og hunde.

JENS WINTHER AUTOMOBILER ApS
ROSKILDE
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Hvordan "shaper" du din hund til at
vinde ved at bruge en "forstærker"
uden at bruge fysiske rettelser?

HAPING
"Shaping" er en ny teknik som kan bruges til at gøre udstillings-
hunde til vindere - og metoden i denne lille historie kan bruges i
mange andre tilfælde hvor
hunden skal vænnes til noget
den er usikker overfor:
,,Min veninde Barbara elsker
Grand Danois' er og holder af at
udstille sine hunde, men hendes Heather spiste pølse-
nye Grand Danois, Heather, stykkerne, men kun når
frustrerede hende. Hun blev Barbara gav dem til
udstillet første gang som 8 mdrs hende - hun ville ikke
i hvalpeklasse. Da dommeren tage dem fra mig. Jeg
lænede sig over for at røre gav Barbara en klikker
hvalpen, løb hun om bag og viste hende hvor-
Heather og ville ikke lade dan hun kunne
manden inærheden af sig. begynde at "shape":
Heather blev diskvalificeret for Klik - pølse, Klik-pølse,
dårligt temperament. Hun var Klik - pølse. Lær
rædselsslagen for fremmede. Det hunden at forvente en
kunne se ud til at Heathers godbid når hun hører
udstillingskarriere var ovre før et klik. Så fik jeg
den var begyndt. Barbara til at gå rundt
Barbara gik til mig (Karen Pryor) med dette problem. Jeg er adfærds- med hunden nogle få minutter og klikke hvergang Heather så ud til
biolog og har skrevet mange bøger om hvordan man former (shaper) at slappe af.
opførsel med positiv bekræftigelse. Shaping er videnskabeligt slang Barbara tog klikkeren med hjem. Næste dag tog hun Heather med
for at bygge en bestemt opførsel ved at bruge en række små trin for ind i byen. Når nogen gik imod dem klikkede Barbara og stoppede
at opnå det. Shaping tillader dig at danne en opførsel fra grunden Heather og gav hende en godbid. Snart gik Heather roligt mod
uden fysisk kontrol eller korrektioner, men nærmere ved at trække på fremmede. Selvfølgeligt var der mange der gerne ville klappe
dyrets naturlige indlæringsevne. I de sidste år bliver flere og flere Heather. På den tredje dag begyndte Barbara at lade folk røre ved
hunde trænet på denne måde - klikker træning. Heathers ryg. Hun klikkede hvis Heather stod stille. Heather lærte

hurtigt at stå stille. Fra hendes synvinkel havde hun luret Barbara:
For at danne en opførsel hurtigt og effektivt må du bruge et bestemt hvis Heather accepterede klap - fik hun et klik og en godbid hver
signal, såsom en berøring eller en lyd, der kan markere det øjeblik gang.
den ønskede adfærd opstår. Efter signalet (klikket) skal hunden have Den næste weekend tog Barbara Heather med til hendes livs anden
noget den kan lide såsom ros, klap, legetøj eller godbidder. udstilling. Heather gik roligt ved siden af Barbara og stod roligt
Selvom ros og godbidder viser hunden at du er tilfreds, er klikket mens dommeren kiggede på hendes tænder og mærkede på hendes
vigtigere fordi det forklarer hunden præcist hvad det gjorde da det ben. Heather vandt sin klasse.
vandt sin ros. Den information gør det både muligt og naturligt at
hunden vil gøre det rigtige igen. Delfin trænere bruger ofte en fløjte
som deres forstærkende signal, mens hundetrænere bruger klikke-
ren.
Hvordan kunne dette hjælpe Barbara? Barbara, Heather ogjeg
aftalte at mødes på en hundeudstilling, hvor Barbara havde taget
Heather med bare for at vænne hende til de mange nye indtryk og

lyde. Heather var meget smuk, og lydende og indtrykkene syntes
ikke at genere hende. Hun kiggede roligt rundt indtil jeg rakte ud
for at klappe hende. Så sprang hun tilbage som en vild hest ud i
enden af sin snor. Jeg var slet ikke interesseret i hvorfor Heather
opførte sig sådan, mit mål var at se om vi kunne få Heather til at
reagere på en bedre måde.
Vi fandt et stille sted lidt udenfor menneskemængden. Jeg købte

nogle pølser (det er
altid godt at starte
træning med noget
seriøst lækkert guf)

Fra Karen Pryor's bog: .Click to Win: Clicker
Training forthe Show Ring,", 2002
oversat af Helle Lauridsen

Det virkede som et mirakel men det var det ikke. Klikkeren 'forkla-
rede' for Heather. at hun ville blive 'betalt' for at lade sig klappe af
fremmede. Hun fandt selv ud af at processen var harmløs og
egentlig ret behagelig. Den sidste gang jeg så Heather stod hun
midt i en flok teenagere og nød at blive kløet bag Ørerne af dem alle
seks på engang.
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Vi ønsker alle Ridgeback-
ejere en glædelig jul og et

~ godt nytår.

- - En særlig jule-tanke sender
vi til
Kiboko, Bjarne og Fie
Kinaya, Marianne og Peter
Kenya, Line og Karsten
Masefu, Allan, Susanne og
pigerne
Masara, Finn og Edith
Morani, Henriette, Jens og
drengene
- og ikke mindst
Our best Christmas Wishes
to Sammy, Kathrin and
Henning.

•

Vi glæder os til jeres 1- års
dag!

Rikke og Johannes

Jv
5IRIDGERIGALS
RHODESIAN R1DGEBACK KENNEL

•
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Generelle Tips fra Hundespykologen.dk -

Simpel Aktivering
Rigtig mange hunde udvikler en eller anden
form forproblemadfærd. Nogle problemer
er af sådan en karakter, at ejeren lever med
dem, andre er så omfattende, at det ender
med aflivning af hunden. Problemerne
spænder vidt, lige fra besvær med at styre
hunden, ødelæggelse af hjemmet eller
aggression overfor mennesker. Jeg møder
begge ender af skalaen i mit arbejde som
hundepsykolog.
Der er naturligvis mange årsager til, at
hunde udvikler adfærdsproblemer. Der kan
fx være tale om manglende prægning,
mangelfuld socialisering, voldsomme
oplevelser, uhensigtsmæssig omgang med
hunden i det daglige, eller simpelthen
understimulering. Men uanset årsagen til
problemets opståen eller karakter vil man
som hundeejer komme langt i retning af at
løse problemet, forebygge problemadfærd
eller bare give sin hund et bedre hundeliv
ved at udnytte tiden sammen med hunden
bedre.
Ulven er hundens stamfar, og selvom nogle
af vore hunderacer ikke ligner ulven, har de

stort set alle bibeholdt ulvens drifter og
instinkter. Så meget at de faktisk ville være i
stand til at leve i naturen uden vor hjælp
eller tilstedeværelse. Ser vi på ulvens
døgncyklus, arbejder den ca. 18 ud af
døgnets 24 timer fx med problemløsning,
kropskontrol eller næsearbejde - og hvad
gør vore hunde i dag? De sover, observerer
os eller bare ligger i størsteparten af
døgnets timer. Og en arbejdsløs hund finder
desværre tit selv sit" arbejde" ! Hundene
trænger til hjernearbejde.
De fleste af os er hårdt hængt op rent
tidsmæssigt, så det ville nok være rent
utopi at forestille sig, at hunden skulle have
mere af vores knappe fritid. Og det er
imidlertid heller ikke kun tid, der kan løse
problemerne.
Hunden skal have mere indhold i sin
hverdag, og den skal bestille noget for sin
føde - i naturen bliver maden ikke gratis
serveret. Derfor anbefaler jeg ofte, at
madskålen smides eller stilles væk! Start
med om morgenen at måle hundens daglige
foderration op, og giv den nogle opgaver i

dagens løb.
En type opgave kunne være næsearbejde,
en problemløsning, og en kontaktøvelse.
Hunden skal så dagen igennem arbejde for
føden via disse tre arbejdskategorier, og
det kan normalt gøres, uden at bruge mere
tid på sin hund end man plejer.
Og hvad skal man så lave med sin hund?

Næsearbejde skal, som det fremgår af
navnet, bruges til at stimulere hundens
brug af lugtesansen. Det er en sans, som er
meget veludviklet hos hunden, og som den
bruger til at få informationer om sin omver-
den, man kalder den faktisk hundens
definitions sans. Det er gennem næsen,
hunden " læser aviserne". På en gå-tur
orienterer den sig om, hvem der har været i
kvarteret, hvor de løbske tæver befinder
sig, hvilke andre dyrearter der er eller har
været på ruten, om der er noget spiseligt
osv. Hunden elsker at bruge næsen, og det
er et arbejde, der trætter hundens øverste
etage. Den viden skal vi bruge i vores
omgang med hunden.
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Start dagen med smide en håndfuld
tørfoder på græsset, og lad den så bruge
næsen til at søge sin mad. De 15-20
minutter det tager den, vil være yderst
meningsfulde for hunden - og det trætter.
Hvem har ikke prøvet at have været på en
lang tur, for så at opleve, at hunden, når
den kommer hjem, løber hen, tager sin bold
og vil lege? Det er, fordi hunden på trods
af at være motioneret, ikke er aktiveret i
hovedet.
Søge-finde spor inde, eller gemmeleg med
husets medlemmer er en anden mulighed
for næsearbejde, og som det gælder for al
samvær med hunden, er det kun fantasien,
der sætter grænser.

Problemløsning betyder, at man skal bruge
hjernen til på den smarteste måde at nå sit
mål eller få sit behov opfyldt, fx finde ud af
at få gjort føden tilgængelig. Hunden
arbejder med problemløsning, når den står
overfor en V2liters cola - flaske med
tørfoder i, eller en tennisbold med hul i og
på tilsvarende måde indeholdende mad.
Derudover findes selvfølgelig
problemløsnings-lege, mennesker og
hunde kan have glæde af sammen, det

smarte ved ovenstående er , at mens
hunden stimuleres, kan ejeren med god
samvittighed læse sin avis.

Kontaktøvelser er mindst ligeså vigtige, og
giver samtidig et godt forhold mellem hund
og ejer. Hunden er et meget socialt flokdyr,
og et flokdyr er afhængig af at have en
flokleder, som den kan respektere og se op
til. Som den kan arbejde sammen med og
gøre tilfreds.
Hundeejere med store hunde synes ofte,
det er lidt for fjollet at bede sin store hund
vinke, rulle eller sidde med godbid på næse.
Men skal vi tænke på hunden, og dens
behov for at arbejde sammen med flok-
lederen, er det mere meningsfuld beskæfti-
gelse end fx at styrte af sted efter en pind.
Sidstnævnte leg stresser nemlig hunden
meget uhensigtsmæssigt.
Kontaktøvelserne skal laves, når som helst
man er sammen med hunden. Det vil
medføre, at hunden bliver mere opmærksom
på ejeren, lederskabet opbygges og
stabiliseres. Sidst men ikke mindst vil
ejeren opnå en hund, der er mere i harmoni
med sig selv, da den ikke mere er "arbejds-
løs". Kontaktøvelserne tager ikke lang tid,

og skulle gerne integreres i hverdagen.
Mange hunde ynder fx at holde til i køkke-
net, når der laves mad ( der falder jo ofte
lidt af) , så hvorfor ikke udnytte tiden,
mens stegen brunes. Få hunden til at sidde,
ligge død, hviske, regne, rulle eller lign.
mens du alligevel bare står og venter. Din
hund vil elske dig for det.
Ved som før nævnt at afmåle hundens
foderration fra morgenstunden, undgår
man at få en overvægtig hund. Hunden
arbejder for sin føde, får et aktivt liv og
bliver dermed mere harmonisk og lettere at
have med at gøre.
God fornøjelse!

BØRNETEGNINGEN
Ff t F~e. •SAR

Redaktionen siger tusind tak
til Fie for den flotte tegning.!!
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af Liselotte Christensen og Frank Naumann

Hundens fysiske og psykiske udvikling
Alle hunde - uanset race - gennemgår de samme udviklingsstadier fra de fødes til de dør. Alle hunde har derfor de samme behov for,
at lære hvilken art de tilhører (prægning), at udvikle deres sociale adfærd og lære hvordan de sociale regler fungerer, at øve jagtlege
og afprøve grænser overfor floklederne, når de kønsmodnes fysisk og psykisk, for blot at nævne nogle eksempler.
Udviklingshastigheden varierer dog lidt afhængig af race. Generelt udvikler hvalpe af små og mindre racer sig lidt hurtigere end
hvalpe af store racer. Nogle små racer er derfor at betragte som voksne, når de er omkring 12 måneder, og andre store racer anses
først for at være voksne, når der er omkring 20-24 måneder.
Som hundeejer (og opdrætter) er det vigtigt, at man har indsigt i hundens udviklingsstadier. Man kan give hvalpen en god start på
livet ved at præge og socialisere den i de rette perioder. Det er vigtigt, at hvalpens første oplevelser bliver gode og tilsigtede. Man kan
tilrettelægge træningen således, at den i tempo og sværhedsgrad ikke presser hunden unødigt. Man kan undgå mange misforståel-
ser og i stedet udvikle et optimalt samarbejde med hunden, der bygger på tillid, respekt og glæde.
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Med øje for det forgange års mange
hvalpekuld har vi valgt at uddybe
perioderne fra 7 måneder og frem.

7-10måneder
Fysisk kønsmodningsperiode

Nu indtræder den fysiske kønsmodning.
Detbetyder for hannens vedkommende, at
den begynder at "lette ben", når den tisser,
og for tæven at hun kommer i sin første
løbetid. Dominans får mere tyngde for både
hanner og tæver, og hunden prøver atter at
kravle op ad rangstigen. Territorial-
bevidstheden bliver mere udtalt for både
hanner og tæver.

Når tæven kommer i sin første løbetid kan
hun virke psykisk ustabil. I den første del
af løbetiden er hun irritabel og afvisende
over for hanhunde. Formålet med denne
afvisning er at holde hanhundene væk
indtil hun er høj løbsk (parringsvillig fra det
ca. 11. til 16. døgn). I denne periode er hun
venlig og omgængelig - nærmest indla-
dende, også over for mennesket. Herefter

.'l- og sa eudvlngspe

F10kprægnfng lode

"Sklal tlJpa ntngsperklde

l.ederpnieQnJgsperiode

Ha kønsmødn og pertod

Rolig penod" e

FysIsk nsmod.n B9søetlode

Anden ro periode

Psy"* fflOdn ·ospe od

clc:senperiod

AldØcjlommen

er hun igen afvisende over for hanhund-
ene.

Endvidere kan dagen tæt på det 63. døgn,
hvor tæven normalt ville føde sine hvalpe,
også være en irritabel periode. Tæven kan
være indbildt drægtig, og foretrækker at
være alene. Den kan adoptere forskellige
ting som erstatning for hvalpene, og
begynder ofte at grave (hule til hvalpene).

En tommelfingerregel for hvornår hunden
er høj løbsk er, at blodet er næsten klart. Er
du i tvivl, så kontakt din dyrlæge - ikke
mindst, hvis du har en hanhund i hjemmet.
Man bør ikke lade en tæve parre før den er
både fysisk og psykisk moden.

I løbetiden må det frarådes at stille store
krav til træningen af tæven. Tæven er
meget følsom og ustabil, hvilket kan
medføre mistillid til dig som flokfører. hvis
du presser den unødigt. Det er vores
erfaring, at man nemt kan komme til at
ødelægge tidligere indlærte færdigheder.

I løbet af hele denne periode (anden
kønsmodenhedsperiode) vil hunden
optræne sin evne til at stige i hierarkiet -
klatre op ad rangstigen, hvilket kan være
forbundet med nogle problemer overfor
nogle familiemedlemmer. Har du fulgt vores
anvisninger, og involveret hele familien i
træningen, ja, så vil de være godt rustet til
at løse denne problemstilling sammen med
dig.

Hunden må ikke få succes med at få
stimuleret sin dominans (evne til at ville
bestemme over sine artsfæller - også
mennesket). Dvs. at hvis hunden eks. har
erobret børnenes legetøj, og tilsyneladende
forsvarer dette med aggressivitet, så undgå
konfrontationen. Afled i stedet hunden, byt
med noget bedre (godbid eller hundens
legetøj) og få den om til at udføre en af sine
"kunster" den er god til. Dette afbryder
dominanshandlingen. Brug aldrig vold.
Vold stimulerer hundens dominans, og
udløser let aggressivitet.

Også den underdanige hund "kvikker
noget op" i denne periode. Hvis selvtilliden

7-10 mdr•.

10-11md,.

11·22 mdr.
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er lille, må du hjælpe hunden til at opleve
små sejre. Det kunne eksempelvis være i
små træklege med hunden, hvor du lader
hunden vinde kluden næsten hver gang.
(Denne leg bør kun leges med hunde med
lidt selvtillid og initiativ).

Det er ikke usædvanligt, at hunden kan
finde på at bide ting i stykker, og glemmer
at være renlige. Men der er altså intet i
vejen med hunden, når dens adfærd
ændres i denne periode. Du kan derimod
undgå mange problemstillinger, hvis du er
opmærksom og vedholdende.

Alderen for denne periodes indtræden kan
variere noget. For små racer indtræffer den
ofte tidligt, og for større racer sent. Disse
hormonforstyrrelser begynder inden de
ydre tegn (lette ben/løbetid) giver sig til
kende. Det tager en tid efter kønsmoden-
hedsperioden inden hunden atter er i
balance.

Såfremt grundlaget for samarbejde og
lederskab allerede er etableret, vil perioden
ikke forekomme så vanskelig. Ellers er der
trøst at hente, idet der er tale om en relativ
kort periode.

Indlæring: Bortset fra tæven s løbetid må en
moderat indlæring finde sted. Lav kendte
øvelser med mere repetition. Vi plejer at
sige "to skridt frem og et tilbage" dvs. let
indlæring (nyt stof) og tilbage til repetition
af tidligere indlært stof.

Træningsprogrammer som hvalpe-
motivation eller DKKs Unghundeprogram
kan anbefales. Her lægges der vægt på
positiv forstærkende træning, samarbejds-
øvelser, balance- og kropskontrol-øvelser
samt spor og søgeudvikling.

10-17 måneder
Anden rofige periode

Dette er en meget stabil udviklingsfase,
hvor hunden igen handler rationelt. Du kan
opnå særdeles gode træningsresultater i
denne periode, da hunden igen er stabil og
modtagelig for indlæring.

Tæven kommer som oftest i sin anden
løbetid i denne periode. Muskulaturen er
endnu ikke helt færdigudviklet på de større
racer.

17-22 måneder
Psykisk modningsperiode

Fra ca. 17 måneders alderen indtræder den
3. kønsmodning også kaldet psykisk
modenhed. I vild tilstand ville hunden
forberede sig på at finde en partner i
flokken, og måle sig med de andre flok-
medlemmer. Dominansen bliver mere
udpræget. Individer der ikke vil indordne
sig i flokken, vil forlade denne.

For tamhundens vedkommende er der tale
om en ugunstig periode. Dominansen, som
hunden har trænet op i de to foregående
kønsmodningsperioder, vil få mere tyngde
og kraft ligesom aggressivitet mod andre
hunde hyppigere vil forekomme. Også her
gælder det: Afbryd uønsket adfærd (hun-
den begynder at knurre, stiller sig an m.m.)
med et "Nej!" og giv umiddelbart herefter
hunden besked på at sidde, dække eller
komme til dig efterfulgt af ros.

Det gælder om, ikke at lade sig friste til
voldsomme lege eller at tvinge hunden til
fysisk underkastelse. Hvis en krisesituation
opstår, så lok hunden i bevægelse med
eksempelvis en bold eller endnu bedre -

anvend en kendt kommando (på plads, her
eller lign.) så hunden ikke får mulighed for
at opøve dominansen.

Kunsten består altså i at aflede inden
hundens uønsket adfærd udløses. Dette er
utvivlsomt den bedste løsning.

Dominante hunde, der ikke har fundet
deres plads i rangordenen, kan udvikle sig
til problemhunde. Flertallet af hunde volder
ikke store problemer, når de blot er godt
tilpasset i miljøet, og har fundet deres plads
i flokken. (En del hunde aflives desværre på
grund af uønsket adfærd i denne periode -
som måske er forårsaget af ejerens fejl-
håndtering! )

I denne periode tilrådes moderat træning.

22 måneder til 5-8 år
Voksenperioden

Er forarbejdet lykkedes, så kan man glæde
sig til en stabil og vidunderlig tid med
hunden. Træningsresultaterne kan nå
meget vidt, og ikke mindst det sociale
samvær kan nå forrygende højder. Konflik-
ter er blevet løst, og hverdagen er en
fornøjelse med en afbalanceret rytme.

Hunden skal fortsat føle tryghed og
lederskab med sin familie.

Ca.8år
Alderdom

Denne periode er kendetegnet ved en
nedsættelse af de fysiske funktioner hos
hunden. Vær særlig opmærksom på over-
vægt, muskelstivhed, nedsat syn, tandpleje
og gigt. Motionsmængden skal tilpasses
hundens tilstand, men det er vigtigt at
holde hunden i gang. Husk også vigtighe-
den af forsat at stimulere hunden mentalt.
En aldrende hund fortjener også at få
opgaver, komme med på tur og få nye
indtryk.

Projekt Familiehund fra DKK er et godt
tilbud til "pensionist" hundene

Kilde: Netdyredoktor.dk
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Dommerkommentar
17

ST. MERLØSE

---

Det blev ett aventyrligt minne att doma vid
Rhodesian Ridgeback Klubbens utstalling i
St. Merlose. Bara att ta sig dit! Snokaos på
svanska sidan med tåg som blev stromlost
och fyra timmars forserung. Telefonnummer
som forsvann och nyekelpersoner
bortresta. Men tack vare hjalpsom polis på
Centralstasjonen loste sig problemen.

Och vilken utstallning det blev! En skont
positic atmosfår, hundar av genomgående
god kvalitet och med bra temperament.
Visserligen forbyttes middagens varma
solsken i regn og hagelskurar men då fanns
det en rymlig inomhushall att tillgå.
Underlaget var inte det basta for
hundtassar men endast några få verkade
direkt besvarade av golvet. De
tvåvalpklassema med totalt 18 deltagare
kunde domas utomhus och grasplanen
erbjod en rymlig ring och behagligt
underlag for småttingama. Utvecklingen i
valpklasser ar aldrig homogen, det hander
mycket med en valp under några månader.
Det fanns också differenser i typema med
skillnad i proportioner och huvudlinjer.
Något forvånansvart var att hitta flera av
modell cobby med overdrivet kraftig
benstomme, tidigt utvecklade i kroppen
och korta ovararmar, Men dar fanns också
många med kvalitetsbeteckningen sardeles
lovande och det ar ett lofte for framtiden.
Många utstallare på en klub show gor sina
forsta erfarenheter dar och det blev

atskilliga duster mellan agare och valpar
som inte ville samarbeta. Men inga valpar
visade skygghet, det var mera tecken på
olydnad som demonstrerades, racens
naturliga ifrågasattande infor ologiska och
ovantade krav!
De två deltagande championhundama, en
tik och en hanhund var sjalvklara vinnara i
tavlan om respektive basta hanhund och
basta tik. Så valtypade man kan onska,
utmarkt temperament och med mycket klart
markerad konspragel. Jag hade svårt att
gora det slutliga valet av Bast i Rasen -
forståeligt visade det sig sedan. Det var
namligen två kullsyskon som mottes!
Hanhunden vann på sin karisma. Han hade
et uttryck av lugn sakerhet och en slags
vanlig overlagsenhet som gick direkt hem
hos mig.
Certhanen kom fra mellomklssen och var
ganska ovillig att samarbeta till att borja
med. En attityd av tonårsopposition, "jag
vill inte, forsok inte med mej!" For att
plot sligt bestamma sig for at gora som
husse ville vilket resulterade i ett cert. Jag
tyckte om hans huvud och helhetslinjer
men han behover - naturligtvis som
tavlande i den åldersklassen - vaxa till sig i
kroppen.
Certtiken tyckte jag om direkt då hon kom
in i ringen men hon demonstrerade forst
revirhavdande med hjalp av hog svans.
Kors och svansansattning var emellertid
korrekta och med mera avslappning blev

helhetsindtrycket det ratta.
De sex tikama i oppen klass visade upp
stor skillnad sins emellan men var
tillrackligt typade for sina ettor.
Andraplaceringen var mycket bbra men for
mig starnde inte huvud och uttryck for ett
CK.
Gladjande var overlag gott temperament,
bra ridge, valformade ogon med korrekt
farg. Några visade upp tendenser til
lymfatiska halsar och några flata spretande
tassar. I det senare fallet var inte golvet till
hjalp. Jag tycker andå att detaljer som ar
vasentliga for den typ av arbetande hund
som rhodesian ridgeback representerar
fanns hos det material jag dornde. Och till
det raknar jag också de exteriort viktiga
detaljer som "gor" rasen till vad den ar.
En uppfodargrupp deltog och den var av
mycket hog klass. Har kandes det att
uppfodaren hittat ratt vag for aveln. Det
var en grupp som gjorde sig val fortjant av
Hederspriset.
Det var en underbar erfarenhet att få doma
klubbens specialutstalling. Jag har i många
år intresserat mig for de tre afrikanska raser
som jag nu domar, basinji, rhodesian
ridgeback och farao hund och foljer dom
kintinuerligt från ringside. Min bakgrund
som jakthunsdomare i gruppema 7 och 8
sedan ett tjugotal år tillbaka har gjort at
rhodesian ridgeback blivit et favoriserat
"ogongodis" for mig personligen. Det ar
också en fascinerande ras med sin specifika
attityd av distans, mark val, accepterande
distans, till situationer och manniskor. Har
finns ingen flirtig installsamhet, men ett
krav på respekt for individen.
Blir man dessutom så trivsamt och
generost omhandertagen av bestyrelse och
klubbmedlemmar som var fallet for min del
gor det weekenden i Danmark till en
minnesvard upplevelse ur alla aspekter .

Ing-Marie Hagelin •

tv. Hygge ved RRK:s udstilling i 5T. Merlese
FOIO:Helle Lauridsen
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Nytårsaften- Hunde
Hjælp - nytårsaften kommer!!!
Jamen, der er da lang tid til nytår.
Det er rigtigt, delvist! For når det drejer sig om en hund, som er
hamrende bange for skud og fyrværkeri er der ikke længe til det
store ragnarok. Og det er faktisk allerede i august/september
hundeejeren er nød til at påbegynde arbejdet for at afhjælpe eller
formindske hundens kommende angstoplevelse.
Meget ofte ringer folk til mig med ovenstående problem. Desværre
er der mange, som reagerer for sent, og det er synd både for hund
og hundeejer.
Hunden er et utroligt tilpasning s-dygtigt individ. Den har stort set
fundet ud af at leve i vores civiliserede verden på godt og ondt.
Men nogle ting er lettere at lære end andre. Nytårsfyrværkeri,
skud, larm og voldsomme lysglimt er ikke oplevelser, hunde fra
naturens side har nogen forståelse for, og derfor kan det ofte virke
utrolig voldsomt og angst-provokerende.
Men hvad gør man for at hjælpe sin hund, som er bange - hvordan
forbereder man den til nytårsaften?
Det arbejde, som hundeejeren skal i gang med, er bestemt af
hundens alder, temperament, om den på forhånd er bange for
skud, fyrværkeri og lysglimt og hvor dyb angsten er.
Er der tale om en hund, som er rystende angst, og som måske
allerede påvirkes negativt i slutningen af november, hvor larmen
og affyringen ofte starter, vil jeg anbefale ejeren at tage kontakt til
en professionel adfærdsbehandler. Hver enkelt angstepisode vil
forstørre problemet og ikke løse sig af sig selv. Men langt hen af
vejen er det muligt for hundeejeren at forberede hunden på
nytårsaften.

Som med alle andre problemer er det nemmere at forebygge fremfor
at helbrede. I "Vore Dyr" nr. 85 skrev jeg en artikel om hvalpen i
hjemmet, hvor jeg påpegede vigtigheden af blandt andet at vænne
hundehvalpen til de mange underlige lyde, vi har i vores verden.
Hvalpen/den unge hund skal ikke skånes for larm og pludselige
lyde, men gradvist og med omtanke udsættes for disse.
Først og fremmest er det nødvendigt at iagttage, hvad det er, der
påvirker hunden. Er det de enkelte knald, fuserne eller lysglimtene,
der gør hunden bange?
Når man kender grunden til hundens ubehag gælder det om to
ting:
1.At vænne hunden til denne påvirkning, at lære den at denne
oplevelse hører hjemme under kategorien ufarlig.
2. At prøve at vende oplevelsen fra ubehagelig til behagelig.
Det er et tålmodighedsarbejde, ejeren skal i gang med, og det tager
tid! Begynd på det absolut mindst skræmmende niveau, og tilvæn
meget gradvist hunden til det, der får den til at reagere med angst.
Processen går stærkest, såfremt der samtidig arbejdes med at
tilføre hunden positive erfaringer med de gradvise lyd-
påvirkninger. Der skal trænes flere gange daglig, og hundens
reaktion skal nøje iagttages. Det er først tid til at gå videre, når
hunden mere ikke berøres af påvirkningen.
En generel miljøtræning. hvor hunden lærer/har lært at larm i
hjemmet, trafik, musik, fest og gæster ikke betyder noget, er en
god start. Men hvalpen/den unge hund skal også erfare, at
pludselige knald og andre underlige lyde ikke betyder noget, disse
skal høre til de sanseoplevelser, der skal ignoreres. Hos bageren

og andre steder pakkes varerne stadig ind i papirsposer, og disse
er glimrende at øve skudtræning med på lang afstand, og mens
hunden er optaget af noget den godt kan lide. Balloner, som
knaldes, ligeledes på god afstand er, også brugbare. Ejeren skal
være fuldstændig uberørt af lyden og blot forsætte med det,
hunden og han/hun er i gang med. Knaldpistoler, som knægtene
stadig leger med, og grydelåg slået sammen kan også anvendes
med succes, men vær meget opmærksom på at det skal gøres på
lang afstand. Det er ikke meningen at skabe et problem, men at
undgå det!
Alt efter hvor omfattende hundeejeren vil gå til værks, findes der
flere forebyggende tiltag. Der er produceret lydbånd, man kan
arbejde med terapeutisk eller forebyggende. Disse lydbånd
indeholder fyrværkeri- og skudlyde, som ejeren i gradvist tilta-
gende styrke kan afspille, mens hunden er optaget af noget
behageligt. Senere kan en blitz udløst med retning væk fra hunden
fungere forebyggende overfor pludselige lysglimt.
Der findes andre faktorer, som er med til enten at skabe eller
forstørre hundes angst for fyrværkeri, skud - eller tordenvejr!
Ejerens attitude er for eksempel et meget centralt element. Ejeren
er, som hundens leder, stemningsangivende. Reagerer ejeren
derfor med forskrækkelse over braget eller bliver på forhånd
nervøs for hundens reaktion, påvirker dette hunden i negativ
retning. Bliver hunden bange, er den menneskelige reaktion ofte at
gå ind og trøste hunden og forsikre den om, at det ikke var så
slemt. Men dette er en stor misforståelse! Hunden opfatter nemlig
denne trøst, som en bekræftelse i at det virkelig VAR farligt og
angsten forstørres!
At skynde sig væk, såfremt hunden bliver bange, er ligeledes
misforstået hjælp. Hunden vil så igen også opfatte det som om,
det virkelig er farligt, og den vil ikke have en chance for at finde ud
af, at det jo ikke var så slemt som først opfattet.
Andre og ældre hundes angst overfor fyrværkeriet har en tendens
til at smitte til den yngre hund. Og heldigvis omvendt. Det kan
ofte hjælpe en bange hund at tilbringe nytårsaften sammen med en
ældre rolig hund, som ikke påvirkes af aftenens strabadser.
Heldigvis er der mange hunde, som med resigneret sindsro
iagttager den vildskab, der ofte præger nytårsaften. Er man heldig
at have sådan en hund, skal ejeren dog huske stadig at være
opmærksom på hundens velbefindende.
Men er det den første nytårsaften hunden skal opleve - eller hvis
ejeren ikke kender hundens reaktion på larm og skud, vil jeg
anbefale, at ejeren arbejder forebyggende.
Selve dagen og aftenen kan tilrettelægges på en måde, der letter
oplevelserne for hunden:
- Morioner og aktiver din hund grundigt inden det hele begynder,
og gem aftenturen til det hele er overstået.
- Tænd for radioen/grammofonen, så lydpåvirkningen udefra ikke
er så tydelig.
- Giv den vandskyende vat i Ørerne (den skal i forvejen være
vænnet til at have det i ørerne og samtidigt ikke forbinde det med
ubehag).
- Træk gardinerne for.
- Lad ikke hunden alene, men ynk den ikke, lad som ingenting.
- Lad være med at holde stor fest.
- Lad den være sammen med en rolig ældre hund.
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ns fest??
- Er der mulighed der for, så tag en tur i sommerhus eller på landet
denne aften.
Der er mulighed for at underbygge og støtte såvel terapien som
selve nytårsaften med visse håndkøbs-præparater, som virker
angstdæmpende. Er hunden totalt opslugt af angst, kan hundeeje-
ren kontakte sin dyrlæge for receptpligtig angstdæmpende
medicin. Dyrlæge Bente Iversen, BIo Dyreadfærdsklinik anbefaler
Anafranil, som er angstdæmpende, men ikke sløvende og som
også kan anvendes under selve adfærdsbehandlingen.
Som det kan ses, er det en proces, der tager tid. Set fra hundens
side er det dog en god investering, og skylder vi ikke vore hunde
også at kunne trives i november, december og den halve januar?
God fornøjelse. •

Kilde: Lone Greva, www.hundepsykologen.dk

Hvis der går så galt. ..så handl hurtigt!
Af Rikke Knigge

Nytåret 1998 var vi ude for det, der aboslut
ikke må ske en nytårsaften.
Vi havde lige skålet nytåret ind og ville
derefter ud og nyde fyrværkeriet i kvarteret.
Hundene skulle blive inde- så var de i
sikkerhed.
Hoveddøren blev åbnet- den unge han-
hund lunter med ud til døråbningen for at
se, hvad postyret skyldes- og i sikker tro
på, at der ikke er noget slemt derude render
den 6 -måneder gamle hvalp bagefter- Skal
vi mon lege nu?
Men hvilket syn der møder hvalpen -
lysglimt i tusindvis, knald og brag vælter
hende i møde. Hanhunden begynder at
løbe fremad, men kaldes tilbage. Hvalpen
derimod er overvældet af alt det nye, som
hun aldrig har set før og sætter kurs mod
vejen ud fra kvarteret.
Panikken breder sig blandt os 4 voksne
mennesker - opgaverne bliver lynhurtigt
fordelt. En ser efter de sovende børn og
passer telefonen - de 3 andre begynder en
hjertebankende forfølgelse i den retning
hvalpen løb - udstyret med mobiltelefoner.
Nu drejede det sig om at få så mange som
muligt til at holde et vågent øje med en
løbende hund.
Vi ringede prompte til politiet, som straks
indvilgede i at sende besked ud til patrulje-
vognene, som af sikkerhedsmæssige
hensyn alligevel var i området. Vi stoppede
de busser, der kom fra vejene i kvarteret og
spurgte, om de havde set noget. - Og så
var der selvfølgelig alle de nytårsglade
mennesker på gader og veje, som afhængig

af graden af ædruelighed var til mere eller
mindre hjælp.
MEN- vi mødte ingen, som vidste noget; vi
så ingen tegn .... og timerne gik lynhurtigt.
Tankerne om hvordan hun mon havde det-
om hun var blevet kørt over, kommet til
skade, om hun nu skulle være bange resten
af hendes dage - alle mulige tanker meldte
sig.
Så slog det os! Gå den vej som vi oftest
har gået på vores daglige gåture i området.
Vi startede i hver vores ende med mobil-
kontakten vedlige.
Pludselig lød der i den anden ende: " Der
sidder noget herhenne ved containeren
....... Det er hende! Jeg har hende!" Aldrig
har jeg løbet så stærkt for at komme frem til
stedet, hvor de ventede.
Mærkeligt nok så var det ikke helt, somjeg
havde forventet. Vores hvalp var rolig,
logrede da hun så mig og gav mig et lille
hundekys, da jeg næsten grædende faldt
hende om halsen.
Turen hjem gik næsten som en almindelig
luftetur- hun virkede ikke meget påvirket af
de sidste lysglimt og brag- men vi kunne
dog godt mærke på hende, at nu ville hun
altså gerne hjem.
Alt endte lykkeligt- hvalpen blev voksen-
har oplevet nogen nytårsaftener efter
denne forfærdelige første, og heldigvis
uden at have tydelige men af aftenen. Idag
kan vi se på hende, at hun er opmærksom
og registerer fyrværkeriet, men hun bliver
ikke mere nervøs, end at hun bliver
liggende roligt på gulvet og sover.

Vi var heldige, at vi fandt hende så hurtigt -
vi var heldige, at hun havde psyke til at
klare det - måske fordi vi fandt hende så
hurtigt? Samme aften løb en anden RR
væk- og var væk i flere dage- den hund har
det IKKE godt, så: FIND DIN HUND SÅ
HURTIGT SOM MULIGT!!

1) Vær fræk! Ring til politiet, Stop busser,
cykler, biler og mennesker på gaden. Ring
til lokalradioen, hvis I har en der sender om
aftenen/natten. Kontakt så mange som
muligt!

2) Start i yderkanten af området og arbejd
jer ind mod et midtpunkt omkring de steder,
hvor I oftest går tur i området - Brug feks.
mobiltelefoner til at holde kontakt.

3) Når du finder hunden, så lad være med
at gøre et stort nummer ud af det. Det
forstærker blot hundens oplevelse af, at
den har været ude for noget forfærdeligt.
Dermed større risiko for varige psykiske
men.

4) Hvis din hund er meget påvirket af
oplevelsen, så begynd nytårstræningen
allerede tidligt i det nye år. Søg evt. hjælp af
en professionel, hvis du synes, det er alt
for omfattende selv at stå med det. •

GODT og SIKKERT NYTÅR
TIL JER ALLE! !
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Klippet fra "Canis" 2/02 oversat af Ellen Petersen og Helle Lauridsen

Mangler vi lederskab
af Helge Asbjømsen, Randi Helene Tillung
og Maj- Britt Iden

Lederskab har traditionelt været anset
som en vigtig del af hundeholdet. Begre-
bet synes næsten mytisk i enkelte sammen-
hæng og bruges ofte som et universal-
begreb som forklarer al positiv og nega-
tivadfærd. En diskussion af lederskab
skal foregå på mindst to niveau. Det ene
er selve lederskabet og det faktum at det
sjældent eller aldrig defineres og at alle
synes at opfatte det forskelligt. Herefter er
det vigtigt at finde ud af om dette med
lederskab, rangordning og dominans er
så vigtigt for hundeholdet som man tradi-
tionelt har troet.

Lederskabsbegrebet og kommunikation
I det øjeblik vi skal diskutere lederskab
eller vi skal instruere andre, bliver det me-
get vigtigt at gøre sig klart, hvad vi mener
med ordet. Erfaringsmæssigt gøres dette
sjældent. På instruktørkursus har vi nogen
gange forsøgt at få deltagerne til at defi-
nere lederskab og resultatet er altid, at alle
har forskellige opfattelser af ordet. Det er
vigtigt at have en nogenlunde ens opfat-
telse af de ord man bruger, når man snak-
ker sammen. Dette problem kan løses på to
måder. Begrebet kan defi-
neres, så alle er enige om
hvad det betyder eller man
kan finde mere entydige
begreber. Når vi instruerer
andre, er det vigtigt at give
råd, som fortæller kursus-
deltagerne, hvad de skal gøre. De råd vi
giver bør derfor være konkrete

•
Udfordringen som hundeejere er at skaffe
os styring og kontrol, mest fordi det er
praktisk, ikke nødvendigvis fordi hunden
trænger til det. Det vigtige i hundeholdet
er ikke hvem der bestemmer hvad, men at
man undgår vedvarende konflikter. Et vel-
fungerende hundehold består af en hund,
der gør som vi ønsker, den skal gøre og
ikke gør det, vi ikke ønsker, den skal. Hvis
vi har opnået det, behøver vi så at vide,
om det er os, der er hundens leder? Isåfald
må det jo udelukkende være fordi det får
os til at føle os bedre.
Nogen mener at modstykket til en
træningsmetodik, som fokuserer på at vise

hunden, hvad den ikke må, er fuld frihed
(det nogen kalder fri opdragelse). Dette er
en misforståelse, der ligger ligeså megen
styring en træningsmetodik der viser hun-
den, hvad der er tilladt. Det er alt for let at
konkludere med en velfungerende hund, at
den har godt lederskab og at en hund, der
ikke fungerer i en eller flere situationer, at
den har dårligt lederskab.
Når man studerer dyrs adfærd (etologi) ser
man på populationen af dyr, og den adfærd
man beskriver er ofte standardiseret eller en
gennemsnitsudgave. Dette indebærer, at
ingen af individerne i populationen er nøj-
agtig som det, der beskrives som normalt.
Jo større variation, der er i adfærden inden-
for populationen, dets større afvigelse vil
individerne have i forhold til normalen.
Dette bør vi være opmærksomme på, når
det gælder hunde. Man skal også være
forsigtig med at anvende viden på
populationsniveau til at forklare adfærd på
individniveau. Dette er den fejl, man har
begået med lederskastankerne. Man skal
heller ikke glemme. at dette er viden hentet
fra en anden art (ulven)

Hvad ved vi om ulven?
Mange af de observationer vi har om so-
ciale strukturer hos ulve er foretaget i fan-
genskab. Problemet med at observerer ulve
i fangenskab er delvis, at observatøren

påvirker situationen, uanset om ulvene
er socialiserede eller ej. Et
andet problem påpeges af
Lars Falt; "Mange som skri-
ver bøger om hunde, stude-
rer den mest almindelige
ulvelitteratur , baseret på
ulve i fangenskab, således,

a t konfliktadfærd automatisk
dominerer diskussionen om begreber som
lederskab og dominans.
Funktioner som at samarbejde og hjælp,
som er årsagerne til at flokke overhovedet
etableres, har en vis tendens til at for-
svinde." (Hundens språk och flockliv, 200 l,
s29). Når der er en tendens til, at aggres-
sion og konflikt bliver meget tydelige, er
det blandt andet knyttet til, at den sociale
stress øges på grund af for lidt plads, og
fordi muligheden for at forlade flokken ikke
eksisterer. Dertil kommer, at etologerne har
brugt metoder som fokuserer på aggres-
sion. Et eksempel på dette er at skabe kon-
kurrence om en udelelig ressource og der-

?•

ved skabe en aggressiv kon-
flikt. Derefter udråbes vin- deren
som den højest range- rende.
Senere har man valgt at fokuserer på andre
metoder.

Hunde er ikke ulve.
Den viden man har om ulven er fragmente-
ret og dårligt dokumenteret, og derfor skal
man være forsigtig med at fremstille den
som sandheder. Dertil kommer at hunde
ikke er ulve. Den videnskabelige litteratur,
som vedrører hunde er meget begrænset.
Nogle forskelle mellem ulve og tamhunde
angives dog. Hunde har løbetid to gange
om året i modsætning til ulvetæver som har
løbetid en gang om året. Hanhunde har et
nogenlunde jævnt testosteronniveau gen-
nem hele året, mens hanulve kommer i
brunst i forbindelse med parringstid.
Udenfor denne tid er de ikke i stand til at
parre sig. (Lindsay, 2001). Hanulve hjælper
til med at opfostre hvalpene, det samme
gælder andre voksne ulve i flokken. Dette
ser man ikke hos hunde. Ulve er meget
fleksible i deres sociale organisering, i den
forstand at de kan leve både parvis og i •
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flok. Hunde observeres meget sjældent i
flok. Det mest almindelige er, at de ses i
alene eller parvis (Coppinger & Coppinger,
2(01). Både hos ulv og hund opretholdes
den sociale struktur nedefra, det vil sige i
hvor høj grad individerne hjælper hinan-
den. I videnskabelig sammenhæng undgår
man derfor at tale om dominanshierarkier
og bruger i stedet begreber som
submissive hierarkier (Falt, 200 l). Den fo-
kus man har haft på dæmpende signaler
stemmer overens med dette. Forskning på
farniliehunden har i stor udstrækning været
fokuseret på problemadfærd og adfærds-
modificering, netop fordi farniliehunden
først og fremmest har interesse som indi-
vid.
Raymond & Lorna Coppinger fremsætter i
deres bog "Dogs- A startling new under-
standing of canine origin, behavior and
evolution" den teori at tarnhunden udvik-
lede sig til hund længe før den blev gjort til
husdyr. De tidlige hunde levede af affald i
nærheden af menneskets bopladser. Dette
gav nogle levevilkår, der var meget forskel-
lige fra de levevilkår datidens ulve havde.
Det krævede blandt andet, at hunden var
meget mindre sky overfor mennesker end
ulven, og dens madkilder var små og
spredte. Dette indebærer, at der må være
selekteret på andre egenskaber.

Mennesket er ikke hunde.
Tanken om, at hundeejeren skal kunne op-
føre sig som hund, er vanskelig at sluge.
Raymond og Lorna Coppinger peger i de-
res bog på, at det er en misforståelse ukri-
tisk at konkludere, at man skal være leder
eller spille rollen som alfaindivid for at
kunne træne en hund. Træning af enkelt-
individer foregår på helt
andre præmisser, hvor
læringsteorien bør stå i
centrum. Samtidig ved vi,
at artskundskab er en
fordel, når det gælder
træning af dyr.
Der har været fokuseret meget på, at tæven
kan vise aggression, når hun skal afvænne
diende hvalpe. Som Morten Egtvedt ram-
mende har påpeget tidligere, bør dette må-
ske ikke tillægges alt for stor betydning,
eftersom de færreste hundeejere er plaget
af, at hvalpen vil die dem. Det er desuden
farligt at antage, at den tilværelse hunden
har i naturen er perfekt.
Forvildede tarnhunde har lav leveralder, får
for lidt mad og har stor hvalpedødelighed.
Hvilket betyder, at de lever et væsentligt
vanskeligere liv, med meget større konkur-
rence om vigtige ressourcer end vore
hunde gør. Ulve - og hunde - kommer i
konflikt med hinanden blandt andet om
vigtige ressourcer. Konkurrencen om vig-
tige ressourcer er ikke nær så vigtig mellem

•

hundene og os, fordi tilgangen til ressour-
cer ofte er mere end rigelig.
Konflikter om ressourcer har til hensigt at
begrænse den anden - at forhindre den
anden i at gøre noget. I læringsteoretisk
sammenhæng er det at bruge aggression
mod andre positiv straf - påføring af ube-
hag. At tage denne type adfærd til indtægt
for, at man kan lære hunden at udføre ting
ved hjælp af straf er en fejlkonklusion. For
at få hunden til at udføre ting, må man
bruge andre teknikker. Der er for eksempel
ingen, der nogensinde har påstået eller set,
at ulve lærer at jage ved hjælp af afstraf-
felse fra de andre ulve. Jagt ogjagtteknik
læres ved hjælp af positiv forstærkning -
jager du rigtigt får du mad. Det at begrænse
andre eller forhindre dem i tilgang til noget
man gerne selv vil have, behøver ikke at
blive fortolket i sammenhæng med leder-
skab. Det handler kort og godt om at sikre
ressourcer. Ingen ville vel drømme om at
definere et bam som leder, bare fordi ungen
passer godt på sit slik og spiser det selv. Vi
er stort set større og mere intelligente end
hvalpene, vi køber, og det burde derfor ikke
være noget problem, at forhindre hunden
tilgang til ting, vi vil have for os selv.
Læringsteorien er taget op i andre artikler,
men kort sagt handler det i denne sammen-
hæng om at forstærke hunden i at gøre det,
vi ønsker af den, og forhindre den i at blive
forstærket i uønsket adfærd. Formår vi at
være konsekvente, udgør dette klare
retningsliner for hunden.

Forskellige perspektiver.
Når man observerer og tolker adfærd, vil
fortolkningerne ofte være præget af, hvilket
udgangspunkt man har. Har man som ud-

gangspunkt, at hunden primært er
optaget af at klatre opad

rangstien og af at udfordre
alle to- og firbenede, kan vi

)

kaldet det et konflikt-
perspektiv. Hvis udgangs-
punktet er modsat, at hunde

~ primært er optaget af at ind-
passe sig og etablere
konfliktfrie relationer, kan vi

kalde det et harmoniperspektiv.
Enhver hund med respekt for sig selv vil
udforske sine omgivelser. Det er et sund-
hedstegn. Det indebærer, at den vil prøve
at finde ud af, hvad der virker (om det kan
lade sig gøre at tage mad fra bordet), og
hvad der ikke virker (den bliver altid forhin-
dret i at komme op i sofaen). Det er me-
ningsløst at se på dette, som en udfordring
fra hunden side - den forsøger bare at gøre
livet så behageligt som muligt indenfor de
givne rammer.
Geir Nordenstam skriver i sin bog" Full
Kontroll" at hvis man foretrækker at klappe
og kæle med sin hund, bør man købe sig et

kaninskind, fordi et godt hundehold kræ-
ver, at vi irettesætter hunden og rationerer
det positive samvær. Ved nærmere eftersyn
er dette en omskrivning af, at man bruger

en træningsmetodik

baseret på :itiV straf !)
(påføring af ubehag) og
negativ forstærkning (fjernelse
ubehag). Hunden styres og kontrolle-
res ved at give den erfaring med afstraf-
felse, og hvordan den kan undgå det. Det
er altså en metode som fokuserer på hvad
hunden gør forkert.
Alternativet er en træningsmetode, der
fokuserer på det hunden gør rigtig, hvor
man bruger positiv forstærkning (tilfører
goder) og negativ straf (fjerner velbehag).
Fordelene ved at vælge harmoni-
perspektivet er, at det fører os i retning af
en træningsmetode, som gør, at vi kan
undgå risikofaktorer, der er knyttet til brug
af ubehag (frygt, aggression, passivitet) Vi
antager, at folk har hund for glædens skyld
og det bør genspejle valget af trænings-
metode.
Hvilken træningsmetode man vælger for at
opnå det hundehold, man ønsker sig, skal
være op til den enkelte, men vi synes det er
en lettelse at slippe for at påføre ubehag
helt tiden, og opnår det vi vil gennem posi-
tiv forstærkning (tilførsel af velbehag) og
negativ straf (fjernelse af velbehag). Valg af
træningsmetode bør være baseret på doku-
menteret viden. Meget af hundelitteraturen
er uden kildereferencer, hvilket strengt ta-
get kan betyde, at det er fri fantasi. Man
skal derfor være meget kritisk overfor ind-
holdet.

Opsummering.
Vi synes lederskabstankerne er overflødige,
men viden om hundens adfærd på
populationsniveau er selvfølgelig meget
vigtig. Det er vigtig basisviden for eksem-
pelvis racevalg og muligheden for at kunne
forudse hundens adfærd i forskellige situa-
tioner. Når det gælder om, hvad vi kan gøre
for at modificere adfærden hos det enkelte
individ, må vi lede andre steder.
Læringsteorien og eventuelle medicinske
tiltag kan fortælle os, hvordan vi kan modi-
ficere adfærd og træne hunde.
Vor kritik af lederskabsteorier er knyttet til
flere punkter. Lederskabsbegrebet er ikke
defineret - og er uden indhold, det inde-
holder en fejlkonklusion vedrørende ni-
veauer, idet viden på populationsniveau
anvendes på individniveau. Dertil er

Forsætter
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lederskabsteorierne ofte undertrykkende S
og fører i retning af træningsmetoder base-
ret på konflikt og aggression. Tiltag som
anbefales til forbedring af "lederskab" kan
enkelt og præcist forklares med lærings-
teori, og lederskabsteori er derfor overflø-
dig .

•
• Referencer.

Handbook af Applied Dog
Behaviour and Training Volume
l:Adaptation and Learning Steven
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• Dogs - A startling new under-
standing of canine origin.
behavior and evolution, Ray-
mond Coppinger and Loma
Coppinger, Scribner, 2001, New
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• Clinical behavioral medicine for
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PAS pA!
Julestjernen og en række andre blomster
og grene ,vi tager ind i vore stuer her i
vinterdagene, er meget giftige for vores
hunde.
Hold øje med, at de ikke bider i planeterne

- Det er pudsigt, hvergangjeg går en tur med Trofast,
vil han altid derind!

Venligst udlånt af Storm P museet Frederiksberg

Mest for børn:
Ridgebacken Zuri er udgået!

Resultatet afBrugerundersøgelsen (bragt i blad 3/2002, side 18) viser, at
kun 2 ud af 13 var interesserede i føljetonen "Ridgebacken Zuri".

Da det er redaktørens holdning, at 13 svar, ud af hele medlemsskaren på
ca. 200, godt kan vise en "strømpil mod, hvad medlemmerne er interesse-
rede i", har redaktionen valgt at nedprioritere føljetonen, således at den kun
kommer i bladet, når der er plads.

På denne baggrund har forfatteren valgt at helt stoppe udgivelsen af føljeto-
nen i Ridgebacken. Men hvis du er interesseret i at følge med fremover, så
fortvivl ikke. Ridgebacken Zuri er udgivet pr. 1/12-2002 på http://
www.hazinas.dk.lRRzuri.htrnHer står alle de kapitler, der er udkommet
indtil dags dato. Og fremover vil der udkomme et nyt kapitel ca. hver anden
måned.

Så velkommen til Ridgebacken Zuri - på Internet!

Med venlig hilsen - og Glædelig Jul!
Forfatteren
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FDA
JagthundeFællosrepræsontatlonen for drivende og apporterende

Fællesrepræsentationen for
Drivende og Apporterende Jagthunde

afholder

Certifikatudstilling
Lørdag den 10. maj 2003

Trekløverhallen, Stepping v/Christiansfeld

Dommere:
Ann Carlstrøm, Sverige: Alle bassetvarianter, alle støvere, Welsh
Springer Spaniel
Birgit Seloy, Danmark: Alle terrier
Gitte Finnich Pedersen, Danmark: Cocker Spaniel, Springer Spaniel,
øvrige Spaniels, Rhodesian Ridgeback, alle KJS-racer
Jens Erik Sønderup, Danmark: Labrador Retriever, Flat Coated
Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Birgit Roed, Danmark: Golden Retriever, Curly Coated Retriever,
Chesapeake Bay Retriever.
Mogens Sloth Hansen, Danmark: Alle gravhunde

Praktiske oplysninger:
Anmeldelsesfristen udløber den 5. april, hvor beløbet skal være betalt på
check eller postanvisning og tilmelding sendt til:
Anette Bak Frederiksen, Bredeløkkevej 15, Østfløjen,
4660 St. Heddinge - tlf.: 74 87 10 36 (mellem 18.00 og 19.30).
Der kan tilmeldes i alle klasser inel. babyklasse. Gebyr følger DKKs
regler. Tilmelding til Barn og Hund på dagen.
Brug DKKs eller specialklubbens tilmeldingsblanket.

Udstillingen foregår udendørs
••
!
~
å
1:1

~

drivende og apporterendeFæll",srøpnøscntat.fonan for

SRRS Stockholm inbjuder till
5 års jubileurn av

I'REDAG
I.NING

18 april 2003 på Nacka ridhus

InofficieU utstållning och lydnadståvlinq.

eJ,st/illllill odomarr; ~v,/(ly Bur/ml. Starrtdae ~'f!llllel, Australiett
L.'Vtllj(uJ.~d(mU/ri!: Per Larssan

Klassindelnin g ocb u\'giften

Utstiilfnill!flwtlp 4-6 rnån, (i.9mi\11 .. jl.lllior9·ISmdn.lIllg.hund 15-24 man ,
Op"Penklass 24 rnån . 7 år: 160:· Veteraner 7 år . gmus
MiitI5/riHg: Separat klass for inkerekta RR. Sarrum khsaindelning och priser sorn ovan.
Skriv "månstrtng" samt khss på anruiilan.
Lyr/wuT, khss 1 - klass 3 : 140;·
Vid deltagande både i utstallning och lydnsd: 240 :-

Anmiiltm:
Anmalnmgstiden utgår tisdagen den 18 rmrs. Anrniilan polSKK-s
3 sidiga blankere sånds till Maria Kjerk~rd, TS'I'3Stgstsn 31,
lIS 24 Stockholm OBS! Anl,'(! mail adressl
Beta In ingsmotagnre: SRRS -Stockholm Pg: ':'6 10 91 . O
eller an m.'iI på SRRS-Stockhclllls webbsida : www.stockholrn.srrs.org
Nrllttsp.-lffi porto ånskar vi irræsta m6jlig.1 mån skielm utstallnings-
PM per rnai]. enge" ddrfor din mail adress vid anrnalan.

UpJ!lJ'Sllingllr:
Maria Kirkegaard: OS· 42886 SS 1?1Ier0700 - II 15 46

Serverinq fmns. Frillwmna tilt en rolig och spånn ande dag!

Vi fiHH mr<! ru rikti~ Iamiljedag med :lktivitett'1' Ior tY'tl och Fyrbenra!
For barnen ordnar vi bla, ponnyridning och ;}nsiktmålnIng.

________________________________________ ~l~
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Referat af bestyrelsesmødet i RRK d. 4/9-2002

Invitation til verdensudstilling i Dortmund. Invitationen trykkes i bladet.
Korrespondance med Netdyredoktoren, hvor bestyrelsen har opponeret mod Netdyredoktorens påstand
om, at sygdommen Wobbler er et problem hos RR. Fjernes påstanden ikke fra Netdyredoktorens sider efter
gentagne henvendelser fra klubben, kontakter bestyrelsen DKK og beder dem tage affære i sagen.
Da noget post til formanden stadig går fra D KK til N ada Nikolic, skriver Helle Lynge et brev til D KK for at
minde dem om vores "nye" formand.
Lister over HD-registreringer og resultater overgives til Helle Lauridsen.
Det blev på generalforsamlingen 200 1vedtaget, at alle kuld som fødes, skal registreres m.h.t. antal, antal fejl,
arten af fejl m.m. Disse skemaer er sendt ud, men ikke alle er returneret. Spørgeskemaerne skal ikke bruges
til noget endnu, men det bliver, efterhånden som der føjes kuld til, til nyttigt statistisk materiale. VI UNDER
STREGER: Materialet skal ikke bruges til "pegen fingre", men udelukkende til oparbejdelse af statistisk
materiale.

1) Referatet af sidste bestyrelsesmøde underskrives af de tilstedeværende medlemmer: Johannes Knigge, Helle
Lauridsen, Rene Skaarup og Helle Lynge.

2) Indgående post:

3) RR-dag 2002

Økonomien indtil videre:

Indtægter:
Indbetalinger: 19.358 kr.
Forplejning: Ca. 7000 kr.
Sponsorpokaler: 1100 kr.
Desuden: 500 kr.

Udgifter:
Dommer, leje m.m.: 21.300 kr.
Forplejning: 4751 kr.
Kontorartikler: 1300 kr.

Dette giver indtil videre et overskud på ca. 1000 kr. -det endelige overskud bliver formodentlig en smule s
tørre. På klubbens konto står nu: Ca. 27.000 kr.

En stor tak til alle frivillige på RR-dagen!
Reaktioner og tilbagemeldinger på arrangementet har været meget positive!

4) Udvalg

Udstillingsudvalget:

Helle Lauridsen har fået brev fra Janet Parker (RR -dommer og -opdrætter) om, at hun gerne vil dømme i
DK.

Der er fundet dommer til St. Merløse
Vi leder efter dommere tiljuleudstillingen -forslag modtages!
Flere frivillige ønskes!
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Avls- og SundhedsudvaIget:

Holder første møde d. 5/92002

LovudvaIget:

Forslag til ændring af paragraffer som tidsbegrænser kassererposten (skal vedtages på generalforsamling)

BrugshundeudvaIget:

Da Lene Tornkjær ikke er til stede til mødet, vides det ikke, hvad der er af nyt på denne front.

PR- og bladudvalget:

Folderen "Støt din specialklub" skal revideres, således, at den bliver mere "up to date".
Resultaterne af brugerundersøgelsen offentliggøres i bladet.

5) Mentaltestene skal sammenkøres/ tabuleres, så vi kan se, hvor RR's eventuel ligger.
Planlægning af afholdelse af mentaltests 2003.

6) Boden skal flyttes fra Helle Lauridsen. Rent praktisk sker det forhåbentlig i St. Merløse. Helle Lauridsen
prøver at få Lene Tornkjær til at tage den.

7) Bestyrelsen vil bede Lena Carlsson se på problematikken omkring genplaceringshunde, og så skal der
udarbejdes en folder, som REALISTISK beskriver det, at få en omplaceringshund.

8) Det vedtages enstemmigt at købe en diktafon til anvendelse ved bestyrelsesmøderne. Rene Skaarup lover at
tage sig af det praktiske omkring indkøb.

9) Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 13/11 kl. 19.00 hos Rene Skaarup.
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Referat af bestyrelsesmødet den 13/11 2002

Dagsorden:

l. Godkendelse af sidste referat
2. Indkommendeludgående post og korrespondancer
-Post til formand (DKK-post)
-post til/fra RRK Iv. sekretæren

3. Hvalpeanviserposten Iv. Johs.
- Godkendelse af ny hvalpeanviser

4. Avls- og sundhedsudvalget Iv. H.Lynge
-Indsatsornråder for udvalget

5. Lovudvalget Iv. Johs.
- Indsatsornråder
- tilføjelse i etiske regler ang. AA ( max. grænse for

tilladt avl)
- Posten som kasserer - udvide periode?

6. PR- og Blad udvalg Iv. H. Lauridsen
- Blad 4 - Julenummeret
- Foldere- revidering og nyt oplag Iv, Johs
- Webben - opdateringer mv.... ?

7. Brugshundeudvalget Iv. Lene
- Indsatsornråder for udvalget

8. Udstillingsudvalget Iv. H. Lauridsen
- Juleudstillingen
- Planlagte udstillinger 2003
- arbejdsfordeling ang. udstillinger

9. RRKi år 2003
-GF2003
- Bestyrelsen l nye kandidater

10. Næste bestyrelsesmøde
ll. Eventuelt

1) Underskrift af bestyrelsesreferat fra d. 4/9-2002 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: Helle Lau-
ridsen, Johannes Knigge, Rene Skaarup og Helle Lynge.

2) Indkommendel udgående post:
• Brev fra Anette Bach Frederiksen med opfordring til at give et bidrag til en gave til Jørgen Hindse

Madsen og Ole Staunskjær i anledning af 25 års jubilæum i DKK-regi. Bestyrelsen vedtager at give
200 kr.

• Invitation til udstilling i Silkeborg d. 7/3-2003. Nærmere info følger.
• Brev fra DKK som erkender, at Johannes er "ny" formand i RRK.
• Politiken og DKK vil udgive en hundebog og beder om indput fra bestyrelsen om racen. Opgaven

overgives til Helle Lynge/ Avls- og Sundhedsudvalget.
• FDAhar fået hjemmeside: http://www.fdajagthunde.dk
• FDA holder sweiss-introduktion d. 15/3-2003 i Saltenskov. 2 personer pr. klub må deltage. Kontakt

Lene Tornkjær i Brugshundeudvalget
• Lena Carlson har henvendt sig vedr. revision af pointsystemet. Bestyrelsen er enig i, at der bør revi-

deres. Bestyrelse opfordrer Lena Carlson og Poul Jensen til at nedsætte en hurtigarbejdende ar-
bejdsgruppe, som kan lave et oplæg før næste GF. Der har været uenighed om fortolkningen at det
nuværende pointsystem m.h.t. pointgivning for hvalpe. Bestyrelsen er enig i, at der skal gives 4 point
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for både bedst i køn og bedste hvalp, når kønnene bedømmes separat.
• Poul Jensen efterlyser et diplom på klubchampionatet. Johannes Knigge fremskaffer et sådant og

sådant og sender det.
• Vedr. bestyrelsesreferat fra 12/S-2003 fra Nada Nikolie og Søren Holmgård. Spørgsmål vedr.

mentaltest: Sundhedsudvalget vil se på, om de nuværende mentaltests tager tilstrækkelige hensyn til
racebeskrivelsen af RR. Ved gennemgang af samtlige mentaltests er det tydeligt, at de hunde, der
ikke "rusker", heller ikke "genoptager" efter skudtest, da der jo ikke er noget at genoptage.

• Spørgsmål til avls- og sundhedsudvalget: Hvilke tiltag kan klubben foretage over for opdrættere, som
ikke overholder de etiske regler???

3) Margit Sand overgiver grundet eget forventet hvalpekuld hvalpeanvisertjansen til Kirsten
Hansen, indtil videre til næste GF

4) I Avls- og Sundhedsudvalget arbejdes der på at få et overblik over vores races sundhedstil-
stand på baggrund af undersøgelser lavet i landene omkring os. Desuden arbejdes der på at
arrangere mentaltests i 2003.

S)
• Der arbejdes på tilføjelse til de etiske regler
• Der arbejdes på en ændring af tidsfristen omkring kassererposten

6) Johannes Knigge sørger for nyt oplag af foldere.

7) Brugshundeudvalget vil arrangere lurecursing i Sønderjylland.

8) Mange tilmeldtjuleudstillingen! I Stouby: Dommer: Janet Parker
RR-dag: Holdes på Sjælland. Hvem vil være med i et udvalg???
Forslag til dommere til St. Merløse m.v. udbedes!!!

9) På valg: Johannes Knigge, Helle Lauritsen og Helle Lynge. Johannes Knigge og Helle Lynge
stiller ikke op igen. Helle Lauritsen stiller op igen. GF holdes i Middelfart d. 26/4-2003

10) Afholdes i begyndelsen af februar.

11) Rene Skaarup sørger for indkøb af diktafon

Bestyrelsen inforrn DKK informerer Hvalpeanviseren
informerer

Hvalpeanviser:
Kirsten Hansen
Vojensvej 50
2610 Rødovre
tit: 364144 90
Email: elmann@jubiimail.dk

BEMÆRK:
Ny hvalpeanviser, da tidli-
gere h valpean viser selv
planlægger et hvalpekuld.

HVA LPELIS TEN
forventet fødsel
25.januar 2003

fars navn
ACHCZCHHCH
INTCH Chipangali's Kadani
HD status: A IAA status: O

DKCH SCH KLBCH
Kinyemi Anzi A' Fora
HD status: B IAA status: O

mors navn opdrætter
Kennel Kinyemi Iv. Nada Nikolie

& Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25, 2300 KBH S
tlf. 32 55 6026, mobil 40 56 40 67

email: kinyemi@kinyemi.com
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Referat fra bestyrelsesmøde i FDA d. 22-10-02, Viborg køreteknisk anlæg.

Hans Ulsøe startede mødet med at byde Dansk Retriever klub's repræsentant Keld Jørgensen
velkommen.

l. Siden sidst: Der har ikke været afholdt nogen møde siden sidst, men Hans Ulsøe og Annette Bak
Frederiksen er inviteret til en vinder drev prøve i februar.
Nyt fra schweiss hunde udvalget: Elisabeth Svendsen intet nyt.

2. Idegrundlag: Gennemgået med rettelser, hjemmesiden www.fdajagthunde.dk, er oppe og køre
og nu vil der komme et par billeder fra vores udstilling og idegrundlaget, adresseliste på
bestyrelsen på siden.
VK reviderer adresselisten med rettelser.
På næste mødet diskuteres hjemmesidens indhold generelt.

3. Udstilling: 10 maj i Stepping, og vi har modtaget godkendelse fra DKK.
Dommerlisten er som følger:
Grp.3
Alle Jagt terrier racer
Grp.4
alle Gravhunde
Grp.6
Alle støverklubbens racer
Alle Basset varianter
Rhodesian Ridgeback
KJS - racer I gruppe 6

Birgit Seloy DK

Mogens Slot Hansen DK

Ann Carlstrøm S
do.
Gitte Finnich Pedersen DK
do.

Grp7.
KJS - racer i denne gruppe Gitte Finnich Pedersen DK

Grp 8.
Welsh Springer Spaniels
øvrige Spaniels
Nova Scotia Dog Tolling Retriever
Alle Retrievere
KJS i gruppe 8

Ann Carlstrøm S
Gitte Finnich Pedersen DK

Jens Erik Sønderup DK
?
Gitte Finnich Pedersen DK

- Tilmeldingerne til udstillingen modtages af Annette Bak Frederiksen
- Betaling for udstillingen foregår på check eller med postanvisning, sammen med tilmeldings

blanketten, dette er for at undgå fejl i tilmeldingen.
- Præmier: Vandskåle til l. præmier, Kaj Madsen har nogle foder præmier.
Hvis der er nogle som har nogle gode ideer til firmaer som vil sponsere foderpræmier, så lav
kontakten og herefter kontakt Annette Bak Frederiksen vedr. resultatet.

- Kennel Maj eller anden tilbydes plads på udstillingen. ABF koordinerer.
Flot at alle som ønskede det, meldte tilbage med dommer ønsker.
NB ! husk at få dato i bladet.

4. Schweiss: Prøven blev igen aflyst, denne gang pga. Newcastle disease. Der var ellers 16 tilmeldte
Hunde + der var 5 på vente liste.

Vi prøver igen, tredje gang må da være lykkens gang.
Prøven afholdes d. 10 august 2003 (Rold Skov).

Schweiss instruktion: afuoldes d. 15 marts i Salten Skov Silkeborg.
Deltager tilmelding meldes tilbage til Niels Winther senest d. 31/1 - 03.
Der er mulighed for at deltage med 2 personer fra hver klub, dog må man skrive en ekstra på, hvis



RIDGEBACKEN 412002

FDA informerer 'KK in ormerer sanviseren informerer

der er klubber som ikke bruger deres 2 pladser. NW afgør herefter hvem som kommer med ekstra.
FDA afholder forplejning og materialer, Specialklubberne afholder selv kørsels udgifter.
Spørgsmål vedr. Schweiss hunderegistreret: Kan små hunde ikke komme med i registreret?
Herefter diskussion vedr. små hunde i registreret, FDA vil fortsat arbejde på at få små hunde
optaget i registreret.

5. Evt: Annette Bak Frederiksen har et medlem, som gerne vil uddannes som schweisshunde
dommer. Niels Winther melder tilbage om Gravhundeklubben uddanner hende.
Dansk Terrier klub har fået lempelse på uddannelse af markprøve dommere for deres race.
Niels Winther Dansk Gravhundeklub: Vedr. kørepenge hvordan er det?
Ifølge aftale er det specialklubberne som afholder.
Men FDA skal ikke være en penge tank, men vi er også på vej til at give noget retur af f. eks.
indkøb af 1 præmier på udstilling, gratis adgang på instruktions dagen.
Og samtidig ved vi at der skal bruges penge på informations materialer, pjecer osv.
Desuden arbejdes der også på at få lavet udstillings materiale som kan bruges på messer
hvor vi vil fremme og udbrede kendskabet til de gravsøgende. drivende, stødende og
apporterende jagthunde i DK.
Kørepenge spørgsmålet er dog relevant at drøfte senere.

- Der bør diskuteres i FDA om medlemmer i FDA ikke skal sidestilles med specialklub med-
lemmer vedr. gebyr ved prøver og træning. Fordi vi har brug for hinanden til at danne et net-
værk af gode og dygtige folk som vil tilbyde deres kunnen.

samtidig er FDA bygget på et godt fundament af samarbejde på tværs af specialklubber.
-Dagsordener skal hvis de indeholder emner af politisk karakter, være præcist beskrivende, sådan
at man har mulighed for at tage stilling i special klubberne.

Annette Bak Frederiksen og Ulla Sørensen har iværksat en indsamling, til de 2 jubilarer i DKK.
FDA vil også bidrage dog med egen gaver, som indkøbe s af Kaj Madsen.
Vedr. valg til DKK bestyrelse:
Kaj Madsen Spaniel klubben indstiller Annette Bak Frederiksen til valget. og de anbefaler at deres
medlemmer stemmer på hende. KM foreslår at FDA indrykker annonce om at støtte hende.
Villy Kristensen Tollerklubben. vi støtter ABF 100% og anbefaler også vore medlemmer at støtte
hende.

FDA foreslår at specialklubberne indrykker ABF's valgtale med både specialklub logo og FDA
logo i deres respektive blade, hvis specialklubbernes indstilling er til dette.

Bestyrelsen in1 DKK informerer 'peanviseren informerer

Når du skal ringe til Dansk Kennel Klub

Hvis du skal tale med en bestemt person! afdeling i DKK, skal du
bruge hovednummeret:
561881 00. Dette nummer buges også til f.eks. ejerskifte, med-
lemskab og lokaleleje. Ved at bruge dette nummer undgår du at
skulle "stå i kø" bag ved de personer, som atler med vores informa-
tion.

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

Husk iøvrigt, at du kan finde svar på rigtig mange spørgsmål på DKK's hjemmeside
www.dansk-kennel-klub.dk
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EN AKTIV HUND· ER EN GLAD HUND EN AKTIV HUND· ER EN GLAD HUND

Regions arrangementer - ØST
Lurecoursini:. Region 0sts coursing-maskine står opstaldet
hos Sonja, så hvis der er interesse for lidt coursing, så
kontakt:
Sonja Olsen: 436260 52 - eller Johannes Knigge: 364931 21

Mailini:liste for rei:ion øst: 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 by tur, træning, sporarbejde, hygge og
andet godt.
Lad os f å lidt gang i regionen igen!!
Mvh Rikke

R~ons kontakter:
Rikke B. Knigge: 36493121

Regions arrangementer - VEST
Lurecoursini:. Kontakt Helle 74552909

Reeions kontakter:
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.

Reeions kontakter:
Anne-Grethe Matthiesen:
62263208

IUdstillingskalender

Dato Sted Anm.frist Arrangør Dommer
8/2 Fredericia 4/1 DKK Hans v. der Berg, NL

22/3 Århus RRK Janet Parker

3/5 Helsingør 29/3 DKK Leif Lehmann, DK

10/5 Stepping.,. 5/4 FDA Gitte Finnich Pedersen

14/6 Hillerød 10/5 DKK Horst Lieberstein, D

17/8 Odense 12/7 DKK

20/9 Ballerup 16/8 DKK Rene Sporre-Willis, S

IAktivitets- kalender

Dato Hvad/hvor Anm.frist Kontakt
26/4 Generalforsamling, Middelfart RRK

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.



Kinyemi
Nada Nikolie & Anders Kjærsgaard
Dublinvej 25
DK-2300 København S.
TIf./Fax. 3255 6026 Mobil 40 56 40 67
E-mail: kinyerni@kinyerni.com
Webside: http://www.kinyerni.com

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

5IRID . IGALS
RHODESIAN R DGEBACK KENNEL

\

Hazlnas
Ebbe Mølsted-Møller & Lena Carlson
Egebjergvej 47
DK- 4571 Grevinge
TIf: 596605 66 Mobil: 40 9755 71 Fax: 5966 01:
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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