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UHM – brug den i avlen 

Vores svenske søsterklub SRRS har netop fået udgivet 
en stor rapport BPH (Beteende- och Personlighetsbe-
skrivning) som er en udvidet form for vores UHM, på 
nuværende .dspunkt er over 500 svenske ridgebacks 
blevet beskrevne og racen er dermed den med flest 
beskrevne individer af ALLE racer. Rapporten kan findes 
SRRS.org hjemmesiden. 

En af de interessante .ng i rapporten er diskussionen 
om arvelighed af mentale egenskaber, og med så stort 
et antal beskrevne hunde over så lang .d viser der sig 
et par klare udslag hvor leg er mindre arveligt (så det 
skal vi lære vores hunde) mens det svenskerne kalder 
”Miljøtryghed” (som hos os er momenterne Overra-
skelse og Lyd) er mere arveligt hos Ridgebacks end an-
dre racer.  

Hvad kan vi så bruge det .l? Der er planlagt UHM i RRK 
regi både forår og e�erår 2018 og over 150 hunde er 
allerede blevet beskrevet, heraf mange af vores avls-
hunde. Med denne viden om at angst og (mangel på) 
afreak.on er specielt arveligt hos Ridgebacks, bør op-
dræ�ere, der har valgt at UHM teste avlsmateriale og-
så kigge på diagrammerne når der planlægges parring. 
Adskiller din hund sig meget ud fra raceprofilen – eller 
bare racegennemsni�et, især i momementerne 5a, 
6a,7a og har den også svært ved at komme over pro-
blemerne igen så gør dit bedste for at vælge en avls-
partner der IKKE har de problemer. Ligeså lidt som no-
gen opdræ�er har lyst .l at opdræ�e fysisk syge hun-
de, har nogen lyst .l at lave nervøse, dårligt fungeren-
de hunde – og vi har nu værktøj og viden .l at forebyg-
ge det – så brug det! 

Foto: Torben Alsing Øto� 

KLUMMEN  
Af Helle Lauridsen 
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Af Ane Marie Vilhelmsen 

 
30/12 2017 var der i det jyske jubilæums-lure-coursing 
i Ilskov hos Margit Sand Nielsen – det var præcis 10 år 
siden det første nytårsløb her, et løb som i dag er gået 
hen og blevet en tradi.on. Det er fantas.sk som med-
lemmerne har taget denne tradi.on .l sig – vi kunne 
mønstre 30 hunde og de havde alle taget deres men-
nesker med – så der var lagt op .l en hyggelig dag.  
 
Når der er så mange hunde .l løb, bliver der som be-
kendt lidt vente.d – men den kunne man fordrive 
med et lille orienteringsløb for hunde og mennesker – 
der var sat 10 poster ud forskellige steder i nærområ-
det – så var det bare at gribe hund og kort og komme 
en tur rundt. Det var ingen .dskonkurrence, men ved 
hver post var der et spørgsmål, som skulle besvares – 
OG området var i dagens anledning erklæret ”googlefri 
zone” og det så ud .l at blive overholdt, da ingen for-
måede at svare rig.gt på alle spørgsmål. Der var i da-
gens anledning præmier .l alle i form af små sponsor-
gaver med foder og andet godt. Dagen slu�ede med at 
John havde varmet nytårspølser .l de 2 benede, så vi 
på behørig vis kunne ønske hinanden rig.g godt nytår. 

Men…. Vi skal dog have lidt historie: 
Der har været Lure coursing i Jylland siden 1997, det 
meste dog i centreret om Østjylland. Men e�er RR-dag 
på Juelsberg Gods i 2004 spredte interessen sig og året 
e�er .l RR dagen i Lind var der stor .lslutning og Her-
ning Folkeblad kom på besøg og rapporterede og der-
fra kom er for alvor gang i løbene rundt om i landsde-
len. 
 
Og så den 30/12 2007 blev det første nytårsløb aSoldt 
og løbene og især økonomien omkring dem blev bedre 
styret. Året e�er, 2008, var der 9 løb og kassebehold-
ning steg, hvilket betød, at der kunne købes en splinter 
ny maskine fra USA. Den 28/7 2009 blev der betalt kr. 
3905,00 for denne nyinvestering, som blev taget hjem 
sådan lidt ad gangen, så der kunne spares fragt og told 
m.v. Før det var løbene aSoldt med den ”gode gamle 

gule maskine” – en start motor i en gul trækasse m. 
snorspole og ba�eri og cykelnav som snore”holdere” 
og så ellers med håndudtræk e�er hver løbende hund 
(eller hvis det var hos Margit og John med 4-wheeler) 
– jo det var .der dengang.  
Nu begyndte der en helt ny .d – tænk snoren skulle 
ikke håndudtrækkes e�er hver hund, snoren løb i ring 
og det hele begyndte at gå væsentlig hur.gere.  

Det s.llede langt større krav .l Lure operatøren, da 
hundene nu løb ved siden af snoren og en operatør 
skal kun forudsige, om hunden er ved at blive viklet 
ind i snoren på noget .dspunkt, der skulle også holdes 
gang i hundene og deres ejere, da løbene afvikles me-
get hur.gere, når man ikke skulle trække snoren ud 
manuelt. 
 
I dag løbes der i sæsonen ca. 1 gang om måneden pri-
mært i rundt omkring i Region Midt, men vi vil rig.g 
gerne have endnu flere steder, hvor vi kan løbe, og 
især træne flere operatører, så vi kan trække nye RR-
ejere .l – det er al.d hyggeligt at møde nye, som man 
ellers ikke ville træffe. Det er blevet .l 10 år med mas-
ser at hygge, grin, oplevelser og bedre og flere billeder 
og ikke mindst UDEN SKADER. 

 
Til slut vil jeg kun sige  
 
 STORT TILLYKKE  TIL LURE 
COURSING JYLLAND MED 
JUBILÆET  
DEN 30. DECEMBER 2017 
 
 



6 

Til stede: Nada, Sven, Helle, Anne�e og Poul 

Dagsorden:  

1/ Godkendelse og underskri; af referat  

OK 

2/ Indkommende og udgående post  

Fra DKK: 

DDK instruktør uddannelse, bl.a. spor instruktør uddannelse. For at komme på kurset skal man have gennemgået DKKs 

grunduddannelse og here�er deltage i DKKs kursus. 

Nye gruppe dommere, for at kunne dømme gruppe 6 skal Michael Allerup Nielsen (MAN) autoriseres for RRK 

Nye takster for 2018 

Nye cer.fikat kort .l junior veteraner fra DKK 

Nye standardvedtægter vedr elektronisk udsendte .dsfrister 

Brev fra medlem vedr. ROM .tel, pt kræver .tlen hunde af begge køn, skal det ændres? Diskuteres på GF under eventu-

elt. 

Klage fra medlem vedr. bestyrelsesmedlem der løb for tæt i ringen. Bestyrelsen har henvendt sig .l dommeren, som 

også kontaktede ringsekretæren. Svar sendes direkte .l medlem. 

Brev fra Michael Allerup Nielsen vedr elev tjeneste på Strøby uds.llingen, godkendt 

Helle tager på formandsmøde den 17/3 

Kasseren har udsendt 56 betalings rykkere .l medlemmer 

 

3/ GF 2018 - kandidater og indkommende forslag  

Der er ikke indkommet andre kandidater end de to siddende bestyrelsesmedlemmer. Så der bliver ikke kampvalg 

 

4/ Blad 1  

GF info—ok  

Referat af bestyrelsesmøde Helle 

Regnskab—ok  

Bestyrelse & udvalgs beretninger 

Alle har afleveret .l Nada 

Forslag 

Nye love - Helle 

Nye deadlines for blad 
Blad 1: deadline 15. feb, udk. slut marts (men plads afsæ�es .l GF materiale) 
Blad 2: deadline 15. maj, udk. medio juni (men plads afsæ�es .l årets hunde) 
Blad 3: deadline 15 august, udk. Slut sep (men plads afsæ�es .l RR dag) 
Blad 4: deadline 1. Nov, udk.  medio dec (skal være udsendt slut december) 

 

5/ RR-dag 2018  

Strøby 1/9 – dommer Karin van Klaveren er på plads 

Royal Canin er ikke mere fast hovedsponsor, men vi kan søge fra gang .l gang. 

 

6/ Regnskab  

Økonomien ser fin ud, se regnskab i bladet 

Kasse:                 1.561,74 

Dri�:               110.996,64 

WC16:               44.699,70 

Likvid kapital: 157.258,08 

REFERAT af bestyrelsesmøde  
  Søndag 25. februar 2018 
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Medlemmer : 

Danske 184 

Udenlandske 8 

Special 7 

I alt 199 

7/ Rapport fra udvalg:  

Uds.lling (dommere)- skal vi melde os ud af FDA?  

2019: Denise Flaim & Henk Salm  

FDA vi ønsker at få deadline for forslag .l dommere 2019 samt hens.ller .l FDA at de genoptager jagthunde 

træning og ak.viteter 

Ak.vitet - Nosework og agility .l årets hund?  

Ja .l Nosework .l årets hund 

Der kræves minumum en 1ste præmie .l alle årets brugshund .tler 

Avls og Sundhed - Update på FCI og ridgeløs/DS  

Der er nedsat en interna.onal arbejdsgruppe .l at belyse problemet og kommunikere med FCI 

Der er størst interesse for forårs UHM på Sjælland, ak.vitet og sundhedsudvalg prøver at sæ�e noget i gang 

Folder .l DKK – er ”skal det være en Ridgeback” stadig relevant som indlæg i DKK stambøgerne? 

Web:  

hvalpelisten/markedsføring - planer for boost på hvalpelisten: annoncer i DBA og på FB, ak.viteter,  

uds.llinger - nyheder nu på hjemmesiden og PM skal også på . 

Hvalpe koordinator  

Omplaceringskoordinator – regler skal specificeres 

 

8/ Eventuelt 

REFERAT af bestyrelsesmøde  
  Søndag 25. februar 2018 

 
Dato:   Lørdag d. 21. april 2017 

Tidspunkt  kl. 14:00  

Sted:  Strøby Idrætscenter, Lendrumvej 3, 4671 Strøby 
 

Dagsorden 
 
  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af referent 
  3. valg af 2 stemmetællere 
  4. Godkendelse af bestyrelsens beretning 
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge) 
  6. Fastsættelse af kontingent 
  7. Behandling af indkomne forslag 
  8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter 
  9. Valg af 1 hvalpeanviser og 1 hvalpeanvisersuppleant samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt  

RHODESIAN RIDGEBACK KLUBBEN INVITERER TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
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Generalforsamling 2018 

Bestyrelsens beretning 

Takket være DKKs edb-systemer er det nu muligt at få bedre overblik over hvilken slags konkurrencer Ridgeback folket ynder 

at deltage i både i og udenfor klub regi. Vi har kigget på udviklingen over de sidste 10 år, 10 år hvor det er tydeligt at det at gå 

.l prøve i de ”nye” RR discipliner såsom Rally og Schweiss har taget et solidt hold i nogle af ejerne, mens uds.lling stadig er 

langt den største ak.vitet både hvad angår antal .lmeldinger i alt men sandelig også på antallet af forskellige hunde der er 

.lmeldt.  I 2017 var der dog et fald i interessen for uds.llinger – om det er på grund af et lavere antal uds.llinger end de .dli-

gere år vides ikke, men det er klart at se at de år hvor vores hunde har .ltrukket mange udenlandske hunde: 2010 Verdens-

uds.llingen i Herning og 2016 RR World Congres uds.llingen er højere end de andre. 

Den nok mest interessante graf er denne, der viser hvor mange forskellige hunde, der har deltaget i de forskellige ak.viteter - 

da førernes navne ikke i alle .lfælde registreres af DKK er det den bedste måde at se hvad medlemmerne går op i, selvom 

mange uds.ller eller træner med mere end en hund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Antallet af mulige prøver/uds.llinger som det enkelte medlem har deltaget i er også interessant (kun prøver med RR delta-

gelse er blevet talt). Her er antallet af uds.llinger rela.vt lavt, mens der har været RRs i imponerende 47 Rally prøver i 2017. 

Antallet af Schweiss prøver med 

RR deltagelse er en smule lavere 

end antallet af uds.llinger, hvilket 

nok har mest at gøre med at me-

get få førere vælger at deltage i 

prøver udenfor klubregi, selvom 

udvalget af Schweiss prøver i 

Danmark er rela.vt højt. Derimod 

er Rally hunde åbenbart langt 

mere parate .l at bruge lokale 

prøver. 
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Og .l sidst – her er så en oversigt over antallet af 

.lmeldinger .l de forskellige ak.viteter. Det er 

interessant at se at de fleste .lmelder .l noget 

over 3 uds.llinger/prøver i gennemsnit, bortset fra 

Schweiss hvor mange kun går op .l en enkelt prøve  

Beretninger fra de forskellige udvalg, kan læses på 

de næste sider.  Stort tak skal igen i år lyde .l de 

frivillige som hjælper .l – stort som småt. Vi har 

al.d brug for frivillige hænder, og gerne ad hoc 

hvis .den ikke rækker .l at sidde i et udvalg.  En 

bestyrelse kan ikke holde liv i en klub alene – vi 

behøver alle jer dejlige medlemmer 

 

  

Aktivitetsudvalgets beretning 

2017 blev et godt år for ak.viteter i klubben. 

schweiss prøven i Frederikshåb i April med 21 hunde. 

rallypeøve i Vamdrup med 29 hunde. Lc på Bjerringbro 

væddeløbsbane med 18 RR. og schweiss prøve igen 

i september .l RR dagen med 21 hunde.Der har været 

RR .l DM i rally og schweiss med fine placeringer, og 

også HTM og nosework er der høstet fine placeringer i. 

vi kunne desværre ikke .lbyde lydighed .l rr dagen pga 

DKK's hund i focus men vi havde .l gengæld mini intro 

kurser .l doggiefitnes nosework og spor som var godt 

besøgt, vi håber selvfølgelig det giver blod på tanden .l 

mere sjov med jeres hunde. Vi prøvede desuden med 

HTM kursus men de�e må�e desværre aflyses pga 

manglende interesse. Til gengæld blev jule gå turen 

på Sjælland en stor succes som vi håber kan fortsæ�e 

i både øst og Vest.  

2018 byder bla på fyldt dobbelt rally prøve i Vamdrup 

den 8 April med DM kval med 90 hunde og schweiss 

prøve i Frederikshåb den 15 April samt selvfølgelig RR 

dagen med lydighed, rally og schweiss. 

følg med i ak.vitetskalenderen for flere .ltag og byd 

endelig ind, hvis du vil arrangere en gåtur eller andet så 

opre�er vi en begivenhed.  

Og sidst men ikke mindst vi kan al.d bruge hjælp på 

prøver og alm arrangementer så hold jer ikke .lbage.  

Avls og Sundhedsudvalgets beretning 

Den posi.ve vækst i antallet af hvalpefødsler er fortsat i 2017, 

det virker virkeligt som om interessen for vores race er s.gen-

de. Hele 10 opdræ�ere havde valgt at få hvalpe i 2017 og selv-

om kuld størrelsen varierede kra�igt fra 1 .l 13 er gennem-

snitsantallet på 7,2 hvalpe/kuld kun ganske lidt under vores 

gennemsnit. Også 9 hunde blev nyregistrede hos DKK – nogle i 

forbindelse med Hd/ad fotografering og andre lige e�er an-

komsten. I alt var der 81 nye registreringer i 2017 og det er 

det højeste antal siden 2006. Det har a�er været et år uden 

en eneste Dermoid sinus, og kun 2 kuld havde i alt 7 ridgeløse 

hvalpe. 

Der har også været en s.gning i antallet af HD/AD fotografere-

de hunde, for første gang er anslået over 50% af en årgang 

blevet fotograferet og det er utroligt flot. Det er HD resultater-

ne også af de 29 hunde fotograferet er 28 A og 1 B = 100% HD 

fri! Derimod ser AD sta.s.kken som sædvanligt knap så pæn 

ud, i alt 30 hunde er blevet fotograferet og heraf har 5 AD1 og 

2 AD2 = 23% af de fotograferede hunde har AD. 

Klubben har aSoldt en UHM på Sjælland hvor 7 hunde deltog 

og alle gennemførte beskrivelsen 

Generalforsamling 2018 
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Generalforsamling 2018 

Udstillingsudvalgets beretning 

Uds.llingsåret 2017 blev et godt uds.llingsår. Især RR-Dagen 

og de to e�erårsuds.llinger havde fine .lmeldingstal. Vi hav-

de inviteret en blanding af danske og udenlandske dommere, 

hvilket også gav sig udslag i det fine økonomiske resultat, idet 

de danske dommere ikke koster nær det samme som de 

udenlandske. Antalsmæssigt havde vi samlet set deltagelse på 

højde med 2016. 

Vi havde held med vejret .l RR-Dagen i Billund, hvilket var 

medvirkende .l at gøre dagen .l en festlig begivenhed, der 

afslu�edes med den sædvanlige uddeling af Årets Pokaler og 

en buffet med rekordhøj .lmelding af 30 deltagere. 

Også julefrokosten e�er årets Juleuds.lling blev en festlig 

afslutning på uds.llingsåret med deltagelse af hele 27 uds.l-

lere og pårørende i julehumør.  

Da vi har tæpper opmagasineret i Billund og Strøby, har ud-

s.llingsudvalget foreløbigt beslu�et at aSolde uds.llingerne i 

disse to byer, idet transport af tæpper på tværs af Jylland og 

Sjælland er en besværlig affære. 

Uds.llingsudvalget takker alle hjælpere i årets løb samt alle 

uds.llere og siger på gensyn i 2018. 

Poul  

Blad- & /Webudvalgets beretning 

Både blad og web arbejdet har undergået store ændringer i 

2017. Det startede ved blad 2, 2017 hvor Helle tog midler.-

digt over fra den gamle redaktør ind.l nye kræ�er var parate 

fra blad 4. Vi byder Anne�e Rosenfeldt og Dorte Alsing Øto� 

mange gange velkomne og glæder os .l frem.dige blade fra 

deres hænder.  

Som diskuteret på sidste GF skal bladet også ligge online, hvil-

ket viste sig at kræve en .ltrængt flytning af webben .l det 

simplere Wordpress. Det har været en stor opgave at få det 

hele over og på grund af den større sikkerhed og langt smidi-

gere redigering blev det beslu�et at åbne den nye web så 

snart det vi skønnede var klubbens primære sider hvalpeliste, 

uds.llinger og opdræ�ere var oppe. Og vi arbejder løbende 

på at få .lført ældre data samt re�et i fejl overført fra det 

gamle web. Vores forventnig om mest brugte sider har holdt 

s.k og i det sidste kvartal har hvalpelisten ha� 1753 besøgen-

de, uds.llinger 422 og opdræ�ere 404 med omplaceringer 

inde på en pæn \erde plads med 301 besøg. 

Næste trin er at få lagt vores blad ind, filerne findes og det 

hele er parat, så nu forestår bare det store arbejde at få dem 

oploadet og registereres så de kan findes. 

Sven og Helle 

Kassererens beretning 

Årets resultat blev et flot overskud på næsten kr. 9.500,- mod 

et underskud i 2016 på ca. kr. 6.500,-. 

Hovedparten ligger i uds.llingerne, som i 2017 har givet resul-

tat, der er ca. kr. 8.400,- bedre end i 2016. De�e kan delvist 

henføres .l brugen af danske dommere på 3 af årets uds.llin-

ger samt store meldetal på årets sidste uds.llinger. Derud-

over er resultatet belastet af en forsinket fakturering fra Jule-

uds.llingen i 2016 på kr. 4.400,- uden hvilken resultatet hav-

de været endnu bedre.  

Resultatet skyldes også i høj grad resultatet af Schweissprø-

verne, som blev forbedret med ca. kr. 4.500,- i forhold .l 

2016, især på grund af stor .lslutning .l årets arrangementer 

i denne disciplin. At årets overskud på denne konto er be-

grænset, skyldes en investering i GPS-udstyr på ca. kr. 4.000,-, 

som er valgt fuldt afskrevet i årets regnskab. 

Også Rallyprøverne har i 2017 givet et flot overskud på ca. kr. 

2.500,- mod et minus i 2016 på kr. 1.900,-, altså en forbedring 

på næsten kr. 4.500,-. 

Salget af RR-bogen og de øvrige varer i boden er steget lidt i 

forhold .l 2016 og har sammenlagt givet en indtægt på ca. kr. 

6.500,-. 

Bladet ligger på næsten samme niveau som i 2016, dog med 

et fald i udgi�erne på ca. kr. 4.000,-. 

Udgi�erne .l Udvalgsmøder er faldet betydeligt, hvorimod 

udgi�erne .l Bestyrelsesmøder og Generalforsamling er ste-

get lidt. 

Klubbens likvide beholdning lå ved årsski�et kr. 15.800,- over 

beholdningen på samme .d i 2016. 

Årets regnskab viser en sund økonomi for Ridgebackklubben 

og årets resultat er særdeles .lfredss.llende. 

At det er gået så godt skyldes langt hen ad vejen de mange 

succesfulde arrangementer i løbet af året og vi takker med-

lemmerne af de forskellige udvalg for flot arbejde.  
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 Poul H. Jensen  

Så gik der 2 år og min seneste valgperiode udløb. Når det sker, er det .d .l at vurdere om lysten stadig er 

.l stede, .l det frivillige arbejde i bestyrelsen.  

Min konklusion er, at det er den. Jeg har i en årrække fungeret som klubbens kasserer og formand for ud-

s.llingsudvalget, et arbejde jeg finder interessant og som jeg, især m.h.t. uds.llingsudvalget, kan takke 

gode og ski�ende kolleger for, er blevet afviklet med en, når jeg selv skal sige det, rimelig succes. Derfor glæder det mig, at 

klubbens medlemmer a�er engang har valgt at betro mig en plads i bestyrelsen for de kommende 2 år. Jeg lover at gøre mit 

yderste for at leve op .l denne .llid. Poul 

Kandidater til bestyrelsen 

Da de bestyrelsesmedlemmer der er på valg begge stiller op igen, og der ikke er modkandidater, vil der ikke 
være valg til bestyrelsen på Generalforsamlingen.   Kandidaterne præsenterer sig her: 

 Nada Nikolic 

Jeg genops.ller gerne .l, endnu en periode i RRK bestyrelsen. Har været ak.v i bestyrelses sammenhæng i 

mange år, sideløbende med eget opdræt og egne hundeak.viteter.  Har ha� Ridgeback siden 1992, og har 

pt. 5 hjemmeboende basser, i alderen 10 måneder .l 12,5 år. Der.l en stribe af skønne Ridgebacks, som 

jeg samejer sammen med, andre dejlige RR familier. Har opdræ�et 14 kuld, det seneste kuld er i skrivende 

stund 16 uger gamle. Det er vig.gt for mig at vi har en god dialog i klubben. Ærlighed, sammenhold og 

hjælpsomhed i en så lille klub har stor betydning – også for nye medlemmer, som måske ikke har en opdræ�er i ryggen. Husk 

al.ng starter med os selv!  

I vores opdræt af  Ridgeback, så er vi kommet langt, og har en sund race. Vi er så heldige at de få racerelaterede sygdomme vi 

har, kan vi nu DNA teste for. Og det gør de fleste heldigvis også. Kan kun opfordre .l, at alle som påtænker at trække et kuld 

hvalpe på deres tæve, eller s.lle deres hanhund .l rådighed .l avl, om at få det gjort. Vær seriøs og værn om racen.  

Glæder mig .l, at se jer alle rundt omkring i det nye år. Bedste hilsner Nada 

Foto: Anders Korsbæk  Flyvbjerg 
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Medlemskab/Indmeldelse- nyt 
§ 5 Stk.7: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse 
elektronisk postadresse/e-mail til klubben. 
Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail 
adresse kan modtage beskeder/informationer fra 
klubben. Hvis medlemmet skifter e 
mail adresse, skal medlemmet straks give klubben 
besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine 
forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at 
korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet. 
Stk. 8: Når klubben har registreret en e-mail adresse 
på et medlem, er klubben berettiget til at have elek-
tronisk korrespondance med medlemmet og fremsen-
de alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til 
generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver 
art elektronisk. 
Stk. 9: Klubben kan i al korrespondance, både pr. post 
eller e-mail eller annoncering på klubbens hjemmeside 
henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, 
etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside 
eller på anden tilgængelig elektronisk platform. 
Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsen-
delsen. Dette gælder uanset om der måtte være angi-
vet andet i andre bestemmelser i nærværende ved-
tægter 

Medlemskab/Indmeldelse 
  

Kontingent 
§ 6 Stk. 2 Kontingent betales forud for et år ad gangen 
og opkræves i løbet af december måned hvert år. Er 
kontingentet ikke betalt 29. januar, vil der blive ud-
sendt rykkere. Kontingentet skal, for at være rettidigt 
betalt, være betalt senest d. 15. februar. 
  

Kontingent 
§ 6 Stk. 2 Kontingent betales forud for et år ad gangen 
og opkræves i løbet af december måned hvert år. Er 
kontingentet ikke betalt 10. januar, vil der blive ud-
sendt rykkere. Kontingentet skal, for at være rettidigt 
betalt, være betalt senest d. 15. februar. 
  

Bestyrelsens sammensætning 
§ 8 Stk. 6 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen 
skal være klubbens formand eller sekretær i hænde 
senest den 15. februar. 
Inden årets udgang bekendtgøres: 
navne på afgående bestyrelsesmedlemmer og supple-
anter samt om de pågældende bestyrelsesmedlem-
mer er villige til at modtage genvalg. 
 På klubbens hjemmeside og eventuelt på anden må-
de bekendtgøres:  
– navne på nye kandidater samt et præsentationsind-
læg fra kandidaterne. 
  

Bestyrelsens sammensætning. 
§ 8 Stk. 6 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen 
skal være klubbens formand eller sekretær i hænde 
senest den 15. februar. 
Inden årets udgang bekendtgøres: 
navne på afgående bestyrelsesmedlemmer og supple-
anter samt om de pågældende bestyrelsesmedlem-
mer er villige til at modtage genvalg. 
I blad 1 bekendtgøres:  
- navne på nye kandidater samt et præsentationsind-
læg fra kandidaterne 

Generalforsamling/Ordinær generalforsamling 
§ 11 Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være klubbens formand eller sekretær 
i hænde senest den 15. februar. Kandidater og forslag 
offentliggøres på klubbens hjemmeside og eventuelt 
på anden måde 

Generalforsamling/Ordinær generalforsamling. 
§ 11 Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal være klubbens formand eller sekretær 
i hænde senest den 15. februar. Eventuelle forslag 
udsendes til medlemmerne i blad 1. 
  

Generalforsamling 2018 
Bestyrelsens lovændringsforslag 
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BARF  
Biologisk Afpasset Rå Føde                      (Artikel fortsættes på side 18) 

Af Dorthe Højer Kristensen 

Jeg har igennem mange år barfet og har i de�e ind-

læg valgt at give en introduk.on .l emnet, samt at 

dele mine personlige erfaringer med BARF fodring 

af hund.  Jeg vil starte med at sige, at jeg ikke er 

hundeernæringsekspert, men har samarbejdet med 

nogle af de mest lærte BARFere. De�e indlæg er 

skrevet ud fra mine personlige erfaringer og tanker 

om emnet.  

Hvad er BARF?  

BARF står for Biologically Appropriate Raw Foods 

oversat .l Biologisk Afpasset Rå Føde, som mange 

også kalder råfodring. Ideen bag at fodre råt kød og 

ben bygger på at vores hunde har bedre af den 

kost, som de oprindeligt er designet .l fra naturens 

side. Hunden skal bruge tænderne og forbrænde 

sunde fedtstoffer frem for kulhydrat.  

Hvad er fordelene ved BARF? 

At fodre BARF er, e�er min mening, en sund og na-

turlig kost for hunden. Min erfaring er, at hundens 

generelle sundhed og immunforvar forbedres og at 

hunden får en bedre trivsel.  Herudover er følgende 

fordele o�e beskrevet blandt folk der fodre BARF: 

• De rå ben giver naturligt rene og stærke tæn-

der  

• De fedtstoffer, som et naturlig foder indehol-

der, giver en gla�ere og mere skinnede pels 

med mindsket lugt.  

• Kra�igere knogler og stærke kløer 

• Hunden er god .l at udny�e BARF og afføring 

reduceres derfor .l små næsten lu�fri tørre 

kugler.  

• Reduceret risiko for .lstoppede anal kirtler 

• Hunden udvikler sine kæbe, nakke og skulder 

muskler ved at rive og flå i de rå ben 

• Det elas.ske væv strammes op og hunden vil 

se mere fast ud 

• Hos visse hunde, som ski�er .l BARF, ses på-

virkning af hundens adfærd - en stresset 

hund bliver mere rolig, en inak.v hund får 

mere energi, den bliver nemmere at træne, 

vil sove bedre, arbejde bedre osv.  

• BARF har en god effekt på de fleste allergi-

hunde og nogle mener, at BARF forbygger 

kræ� og sukkersyge samt andre livs.lssyg-

domme.   

Er det besværligt at fodre BARF? 

Nej det er ikke besværligt, men det kræver lidt 

planlægning og plads i fryseren, hvis ikke man vil 

købe ind for .t. Selv køber jeg BARF ind 1 gang om 

måneden og fodre mine 3 hunde 2 gange om da-

gen. Det vil sige, at jeg hver morgen og hver a�en 

skal huske at tage BARF op af fryseren .l optøning. 

Skulle jeg glemme at tage noget op, så får de det 

frosset. Det er heller intet problem, bortset fra at 

maden ikke smager af så meget frosset.  Man kan 

nøjes med at fodre 1 gang om dagen og nogen har 

også en fastedag om ugen. Der er forskellige hold-

ninger .l, hvad der er bedste for hunden. Nogle 

mener, at det er bedst kun at fodre en gang om da-

gen. Argumentet er her, at maven fungerer bedre, 
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Kære læserKære læserKære læserKære læser    

Foråret er over os, eller forhåbentlig er det lige om 

hjørnet. Dagene bliver længere og lysere hvilket bety-

der at vi også bliver mere ak.ve med vores hunde 

udendørs og hundene finder det som o�est også langt 

mere acceptabelt at træne udendørs. 

 

Med foråret følger også et større ak.vitetsniveau for 

dyrene i naturen. Flere dyr får unger og vi går nu ind i 

en .d, hvor hundene skal føres i snor, så vi på den må-

de undgår at harekillinger, dådyrkid og fugleunger bli-

ver skræmt, skadet eller i værste fald dræbt uden 

grund. 

Også flåterne bliver ak.ve og de små blodsugende mi-

der kan give vores hunde alvorlige sygdomme, så sær-

ligt på denne .d bliver det vig.gt med daglig pels og 

hudkontrol, så man kan \erne de flåter, som endnu 

ikke har bidt sig fast. 

 

Hugormene begynder som o�est også at vågne op af 

vinterdvalen og en nysgerrig hundesnude kan derfor 

være udsat. Hvis din hund bliver bidt af en hugorm, så 

skal den holdes i fuldstændig ro, så gi�en ikke spreder 

sig hur.gere end nødvendigt og så skal der ringes .l 

nærmeste dyrlæge for en akut .d. 

 

Bladet du sidder med i hånden er fyldt med indhold, 

som vi har modtaget fra medlemmer; 1000 tak for det. 

Jeres indlæg har gjort vores blad alsidigt og læsevær-

digt. God læselyst & god Påske 

Dorte Alsing Øtoft & Annette RosenfeldtDorte Alsing Øtoft & Annette RosenfeldtDorte Alsing Øtoft & Annette RosenfeldtDorte Alsing Øtoft & Annette Rosenfeldt    

MIDTERMIDTERMIDTERMIDTER----    

HUSK !HUSK !HUSK !HUSK !    

Forårsbomster indeholder Forårsbomster indeholder Forårsbomster indeholder Forårsbomster indeholder 

giftstoffer i både stængel giftstoffer i både stængel giftstoffer i både stængel giftstoffer i både stængel 

og løg, og er derfor farlige og løg, og er derfor farlige og løg, og er derfor farlige og løg, og er derfor farlige 

for din ridgeback !for din ridgeback !for din ridgeback !for din ridgeback !    

Foto: Dyrekassen.dk 
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SIDERNESIDERNESIDERNESIDERNE    
Snusemåtte Snusemåtte Snusemåtte Snusemåtte ————    et aktivitetstæppe til din hundet aktivitetstæppe til din hundet aktivitetstæppe til din hundet aktivitetstæppe til din hund    
 
Kilde: www.hundekny�eriet.dk 

• En alterna.v  udfordrende madskål 

• En rolig ak.vitet, der kan virke afslappende på hun-
den 

• En hyggestund 

• En sjov leg der kan gøre maden lidt mere spænden-
de 

• En god mental udfordring for din hund 

• Slow feeder virkning .l de hur.g spisende hunde 

 
 
Snusemå�en er et ak.verings legetøj .l hunden, hvor 
hundens næse er i fokus. Hunden skal  ved hjælp at 
dens lugtesans, søge frem .l godbidderne, for dere�er 
skubbe .l fleece strimlerne med snuden, for at få fat i 
godbidderne. 

Må�en er lavet ud af en stærk ring gummimå�e, hvor 
der er bundet Fleece strimler på. Må�en kan vasket 
ved 30 grader i et hovedpude betræk eller en vaskepo-
se.  

Fotos: Anne)e Rosenfeldt 
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når den bliver fyldt op. Andre mener, at det er bed-

re at fodre flere gange om dagen for at mindske 

stress og inflamma.on i kroppen. Her må man prø-

ve sig frem og se hvad der fungere bedst for ens 

hund i kombina.on med, hvad der er mest prak.sk 

for en selv.  

Hvor meget skal min hund have? 

Som en tommelfingerregel anbefales ca. 2% af 

kropvægt for en hund over 1 år. Det vil sige, at en 

voksen 40 kg´s ridgeback skal have ca. 800g om da-

gen. Mængden er kun vejledende og aSænger na-

turligt af den enkelte ridgeback, ak.vitetsniveau og 

kropsbygning .  

Hvordan sammensæCer jeg menuen? 

Modellen jeg barfer e�er er: 60% kødfuldleben og 

ben med brusk, 30% rent kød, kallun og fisk, 10% 

indmad. Jeg sørger for, at indkøbet for en måned 

har denne sammensætning. Det er sammensætnin-

gen over .d der er vig.g og ikke den daglige sam-

mensætning. Med det i mente bliver BARF fodring 

langt mere enkel og overskuelig. Det skal dog siges, 

at indmad ikke gives rent, men som .lsætning, og 

procenIordelingen af ben, kød og indmad kan vari-

ere alt e�er hvem man spørger.  

Jeg går udenom færdigblandende produkter som 

nuggets, pølser og tørfoder der giver sig ud for at 

være barf. Udover et indhold som er svært at gen-

nemskue, er det o�e varmebehandlet .l en grad 

hvor de naturlige vitaminer er nedbrudt, og der 

.lsa�es synte.ske vitaminer som kompensa.on. 

Mit syn på synte.ske vitamin.lsætning giver jeg 

nedenfor.  

Hvilke ben må jeg give min hund?’ 

De kødfulde spiselige ben er en meget vig.g del af 

kosten for en BARF hund. Mine får ben hver dag og 

de bliver al.d fodret udendørs uaSængig af vejret. 

Det tager dem 10-20 minu�er at gnave sig igen-

nem et kødfuldt ben på 400-500g. Det er både god 

ak.vering og en stor .lfredss.llelse for hunden at 

bruge tænderne. Man vil kunne se en nærmest 

trance lignede .lstand hos en hund, som ligger og 

arbejder med et godt ben. De rå spiselige ben kun-

ne være ribben fra de fleste typer af dyr, kalve-

brystben, lammeben, hjorteben, kalkun skrog eller 

hel kylling/høne.  

Jeg undgår at give marvben og knogler fra større 

dyr, som hunden ikke kan grave sig igennem. Marv-

ben kan lede .l tandslidstage, tandskade og/eller 

frustra.on og stress hos hunden over at den ikke 

kan gnave sig igennem sin mad.  

Skal jeg give grønsager og/eller kost/

vitamin1lskud? 

Der er delte meninger om at give grønsager og vi-

tamin.lskud.  Nogle mener, at rå grønsager, bær 

og vitamin.lskud er en vig.g del af hundens kost. 

Grønsagerne gives rå og blendes for at nedbryde 

grønsagernes cellevæg for at hunden le�ere kan 

optage vitaminerne.  Der hersker dog tvivl om 

hvorvidt hunden kan udny�e grønsagerne, selvom 

de blendes. 

BARF  
Biologisk Afpasset Rå Føde                          (Artikel fortsat fra side 15) 
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Andre giver sjældent eller aldrig grønsager og vita-

min.lskud. Denne gruppe, mener at hunden får 

alle de vitaminer og mineraler, som den har brug 

for, gennem en varieret BARF kost, med højt 

fed.ndhold og kød fra mange forskellige proteinkil-

der.  

Selv giver jeg aldrig synte.ske vitaminer, da jeg 

tror på, at de ligesom ved mennesker kan skabe en 

ubalance med risiko for overdosering. Jeg har valgt 

at supplere med vitaminer og mineraler, der er la-

vet naturligt af urter.  Herudover giver jeg kold-

presset vildtlakseolie og/eller koldpresset kokos-

olie. Favori�en er rå æg med skal, en luksus de ny-

der dagligt, når mine høns lægger mange æg. Jeg 

giver blendet grønsager funk.onelt, det vil sige, 

som fyld hvis en hund skal tabe sig eller specielle 

grønsager, naturlige vitaminer og kos_lskud i for-

bindelse med tævens dræg.ghed, hvalpes vokseal-

der, gamle hunde eller ved sygdom.  

Kan man fodre en hvalp op på BARF? 

Når det glæder opfodring af hvalp på BARF, er der 

rig.g mange fordomme.   Selv har jeg kun gode er-

faringer med at fodre hvalpe op BARF. Jeg anbefa-

ler dog, at man gør det i samråd med en barf rådgi-

ver eller erfaren barfer, og ikke kaster sig hovedløst 

ud i opgaven. 

Sammensætningen og fordelingen mellem ben, 

kød og indmad er lidt anderledes for en hvalp end 

den er for en voksen. Det er i særdelshed vig.gt, at 

hvalpen for nok af kalcium, hvilket godt kan være 

en udfordring, især i hvalpens periode med tand-

ski�e. Det er i det hele taget vig.gt, at hvalpen for 

nok af mad. For en hvalp lyder tommelfingerregel 6

-10% af kropsvægt for en hvalp under ½ år og 2-6% 

for en hvalp mellem  ½ -1 år. Hvalpen skal ikke væ-

re fed, men det har i mange år været på tale, at en 

hvalp skal være på den magre side for ikke at vokse 

for hur.gt.  En af fordelene ved BARF fodring af en 

hvalp er, at hvalpen ikke vokser for hur.gt, selvom 

den får store mængder af mad. Når en hvalp får 

naturligt føde uden .lsætningsstoffer eller 

væksIremmende kulhydrater, giver det ikke anled-

ning .l hvalpen vokser for hur.gt.  En vel barfet 

hvalp er, e�er min mening, o�e meget veludviklet 

af sin alder, med en fastere krop, flere muskler og 

vokser mere ensartet og harmonisk. 

Igen vil jeg fremhæve ben.  En hvalp lærer lynhur-

.gt hvordan den skal gnave sig igennem de kødful-

de ben, som er essen.elle i BARF, men det kan væ-

re en udfordring når hvalpen ski�er tænder eller 

bliver doven. Her kan kød med knust ben være en 

god subs.tut i kortere perioder, men man bør s.le 

e�er en kost med hele ben.  

Hvordan kommer jeg i gang og får hjælp 1l en 

BARF kostplan? 

Der findes BARF forhandlere over hele landet og de 

er som regel hjælpsomme med både vejledning og 

kostplan. Li�eratur og Facebook grupper kan også 

være en stor hjælp .l at kommer godt i gang.    

Jeg anbefaler at man tænker på dyrevelfærd når 

man køber BARF .l sin hund. Vælg for så vidt som 

muligt økologisk kød og/eller kød fra dyr der har 

været på græs. BARF indeholder udover ben en 

stor mænge fedt og brusk og er o�e et produkt, 

som er frasorteret som menneskeføde.  Derfor be-

høver det ikke at være dyrt at vælge et sundt og 

BARF  
Biologisk Afpasset Rå Føde 
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FYSIOTERAPI 
  Gavner de fleste hunde 

E n Rhodesian Ridgeback er stærk muskuløs, adræt 
og ak.v hund, hvilket er tydeligt at se særligt når de 
løber frit eller leger med andre Ridgebacks. Det giver 
derfor også god mening, når vi .lbyder vores hund en 
eller anden form for kropslig behandling, så muskler og 
led holdes sunde og bevægelige, samt at eventuelle 
skader og ømhed opdages og løsnes.  
 

F ysioterapi er ikke kun .l glæde og gavn for os men-
nesker når vi har en dårlig ryg, en øm skulder eller skal i 
gang med genoptræning e�er en opera.on. Hvis hun-
den skal have et behandlingsforløb e�er opera.on, så 
foregår det al.d i samarbejde med dyrlægen, da det 
e�er en opera.on er særdeles vig.gt, at hunden er 
smertedækket, så hunden kan udføre øvelserne uden 
smerter. Vores hunde kan også nyde godt af fysiotera-
pi, også selvom de ikke har været igennem en opera.-
on, og det er ved at være en integreret del af forskelli-
ge behandlingsforløb, hos mange dyrlæger. 
 

L ed har ikke godt af at være inak.ve og som hoved-
regel kan man sige, at jo mere de bruges des bedre 
fungerer de. Hvis et led gør ondt på din hund, så er det 
selvfølgelig klart, at den skåner det, men det gavner 
ikke leddet på længere sigt. Hunde med dårlige led, 
f.eks. ho�er eller albuer, kan have særlig glæde af fy-
sioterapi. Det er derfor vig.gt, at hunden kommer i 
behandling så .dligt så muligt, da man derved kan und-
gå nogle af de følgeskader som dårlige led kan give. 
Hvis hunden har en ubehandlet dårlig ho�e, så vil den 
o�e aflaste den dårlige ho�e og dermed kan den kom-
me .l at overbelaste den raske ho�e, som risikerer at 
blive øm og smertefuld. Fysioterapi vil kunne styrke 
muskulaturen omkring det dårlige led og derved få 
hunden .l at bruge sig selv mere korrekt, hvilket fører 
.l en bedre livskvalitet. 
 

D e fleste opdræ�ere opfordrer deres hvalpekøbere 
.l at få deres hunde røntgenfotograferet, minimum på 
albuer og ho�er, både for at kunne følge sundheden i 
deres opdræt, men også fordi, at jo før skavanker og 
smerter opdages jo større chance er der for, at vi som 
ejere kan stø�e og hjælpe vores hund .l et sundt, ak-
.vt og smertefrit hundeliv. En b-ho�e eller en 1’er på 
albuen behøver på ingen måde betyde, at hunden ikke 

kan leve et liv som alle andre hunde, men som ejer kan 
det være en rig.g god viden at have, så man kan stø�e, 
træne og s.mulere sin hund mest hensigtsmæssigt. 
 

D et er oplagt, at hunde med gigt- eller ledproble-
mer kan have glæde af fysioterapi, men fak.sk har rig-
.g mange hunde et behov for en eller anden form for 
fysioterapi, eller anden form for muskel- og ledbehand-
linger, da mange hunde døjer med uopdagede skavan-
ker. Skavanker kommer ikke al.d fra den ene dag .l 
den anden, fak.sk kommer de o�est snigende, på en 
måde så hunden vænner sig .l dem og som regel æn-
drer hunden også sin adfærd over en længere periode 
og derved går det ikke op for ejeren, at hunden er ud-
fordret. Vi skal som hundeejere være ekstra opmærk-
somme, hvis vores hund over en periode holder op 
med at gøre noget, f.eks. hvis en hund som al.d møder 
sin ejer med at springe op og uddele et hundekys plud-
selig holder op. Det kan også være, at hunden .llægger 
sig nye vaner, såsom at sæ�e sig ned, hvis man står 
s.lle på lu�eturen eller pludselig opfører sig udfarende 
overfor andre hunde. Sådanne adfærdsændringer er 
o�e be.nget af smerter eller ømhed, hvor bl.a. fysiote-
rapi ville kunne aSjælpe det. 
 

E n Ridgeback skal som regel have rig.g ondt før den 
viser, at der er noget som generer den eller gør ondt. 
Desværre kan de ikke ikke prikke ejeren på skulderen 
og sige: “hey, mit bækken føles underligt og gør ondt 
e�er, at jeg faldt ude på marken”. Det er derfor o�e 
.lfældigheder som gør, at man opdager, at hunden 
f.eks. har ondt i ryggen eller bækken. Der kan være 
mange årsager .l, at en hund f.eks. går hvileløst rundt. 
En af årsagerne kunne være, at hunden har ondt i ryg-
gen. Hvis en hund har ondt i ryggen, så kan det gøre 
ondt at lægge sig ned og derfor vandrer hunden måske 
rundt rig.g længe inden den får lagt sig ned. En klassi-
ker er, at ejer ikke opdager, at hunden har smerter for-
di den på andre .dspunkter opfører sig helt normalt og 
i fuld firspring, f.eks. når det ringer på døren. Man skal 
vide, at hvis hunden bliver ophidset så vil det adrena-
linkick, som den typisk får pga. ophidselsen, \erne eller 
mindske de smerter, som den måske døjer med. 
 

A lmindelig opmærksomhed i hverdagen kan også 
aSjælpe ømhed hos vores hunde, f.eks. går nogle hun-
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ØVELSER FOR SJOV ... 

ü Lad gerne hunden hoppe op og ned på træstammer. 

ü Når du er ude og gå, kan du lægge større pinde på jorden. Mellemrummet mellem pindene er a$ængig af hundens 
størrelse. Lad hunden gå over pindene, så den strækker sig og løfter benene højere end den plejer. 

ü Lad hunden sætte sig og rejse sig igen. Når hunden skal rejse sig fra siddende stilling så få den til at strække halsen 
godt frem, idet dens bagpart forlader gulvet. Lok evt. med en godbid. 

ü Lad hunden gå på forskellige, og gerne ujævne, underlag. Indendørs kan du lade den gå lidt frem og tilbage på en luft‐
madras. 

ü For at bøje hunden af til begge sider, så kan du gå slalom med den eller i ottetaller. 

ü Det kan være en god ting at træne på bakker med din hund. Hvis bagparten skal styrkes, skal du gå op ad bakke, og 
modsat, hvis det er forpartiet. 

ü Når hunden sidder eller står foran dig, kan du løfte først det ene og så det andet forben. Hvert ben bøjes og strækkes 
nogle gange. Du kan også når hunden står op, løfte dens ben på skift, så den bliver tvunget til at lægge mere vægt på 
de resterende tre ben. 

ü Lad hunden sidde foran dig, og giv den først en godbid. Hold herefter hånden med en godbid op over hovedet på den, 
så den skal løfte hovedet for at få godbidden. Hold så hånden med en god bid til venstre, så den skal dreje hovedet for 
at få godbidden og gør det samme til højre side. Endelig holder du godbidden ned mellem hundens forben, så den skal 

de al.d på førernes venstre side, hvilket kan medføre 
ømhed. Når hunden går på den samme side, vil musk-
lerne slides og bruges ensidigt. Vi ser det også hos 
mennesker som arbejder ved stereotype arbejdsplad-
ser. Hunden som al.d går på den samme side og kigger 
op på sin ejer kan få skævheder og ømhed i skulder og 
nakke, så det er en god ide, at lave forskellige øvelser 
og måske indimellem prøve at huske at ski�e side, når 
man går med sin hund. Det kan blive en sjov og udfor-
drende øvelse, for både hund og ejer at træne højre-
handling. Sørg også for, at din hund ikke kommer .l at 
fryse når I er ude og gå eller når den sidder i bilen. Et 
lunt dækken mindsker risikoen for skader i muskulatu-
ren. 
 

A lle hunde har godt af at være i god form og være 
smidige. Nedenfor finder du nogle le�e øvelser som er 
beregnet på udvoksede voksne og sunde hunde. Hver 
enkelt øvelse skal ikke gentages mere end 2-3 gange et 
par gange om ugen. Rådfør dig med en dyrlæge eller 
anden specialist, som ved noget om hundens anatomi 
og bevægelsesapparat, hvis du er det mindste i tvivl om 
din hund er øm eller har ondt.  

Af: Dorte Alsing Øto� 

 

 
 
 
 
 
 

FYSIOTERAPI fortsat ...  
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1. Thukela Barika By Caito    267,75 point 

2. Bikita’s Legacy Baloo     201,25 point 

3. Thukela Chasasa Of Ajabu    195,00 point 

4. Kuzongas Foenix     168,00 point 

5. Thukela Amma of Uncas    157,50 point 

6. Glenaholm Rafiq     155,00 point 

7. Akizuri Ika Aziza     138,00 point 

8. Lewanika Inkosi, DK01457/2013   112,50 point 

9. Thukela Cheko Of Ajabu    90,00 point 

10. Lewanika Idanayi, DK01463/2013   90,00 point 

11. Maanhaar Primo‐Creatus Faruk Son Of  87,50 point 

12. Glen Rhodes Banya Broadway Star,  83,00 point 

Årets Brugshunde 
Stillingen pr. marts 2018 

Ak�vitetsKalender 2018 
DatoDatoDatoDato    Ak�vitetAk�vitetAk�vitetAk�vitet            ArrangørArrangørArrangørArrangør    TilmeldingsfristTilmeldingsfristTilmeldingsfristTilmeldingsfrist    

08.04.18 Rally Lydighed Rally med DM Kval.,Dobbelt prøve   RRK 03.04.18 

15.04.18 Schweiss Randbøl Jag0orening  RRK 11.03.18 

01.09.18 Rally Lydighed 
Rally Lydighed  
Rhodesian Ridgeback Dagene 2018 

  RRK 28.07.18 

01.09.18 Lydighed 
LP   
Rhodesian Ridgeback Dagene 2018 

  RRK 28.07.18 

02.09.18 Schweiss 
Schweiss  
Rhodesian Ridgeback Dagene 2018 

  RRK 28.07.18 

Foto: Alsing Øto� 
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Årets Eksteriørhunde 
Stillingen pr. 6. marts 2018   (Udstillingsår 1. juni 2017—31. maj 2018) 

 Hanner    Tæver   

 Navn Point   Navn Point  

1 Akizuri Chumani by Argos 144 BIR 1 Akizuri Ti. Bizi 150 BIM 

2 Juani Aisha Jelani 129  2 Jockular Alkina 133  

3 Ni’Akoya Kougar Catch 116  3 Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer 111  

4 Villagedogs Our BelAmi 113  4 Shangalia Avani Kamili 110  

5 Saimon’s Praide Hypno.c 67  5 Thukela Chasasa Of Ajabu 101  

6 Hazinas 5th Abuya 65  6 Red Hot Line Flaming Star Sevilla 65  

7 Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan 61  7 Glen Rhodes Banya Broadway Star 54  

8 Zindika My Dutch T’BandiT 59  8 Safero A’inja 48  

9 Juani Aisha Ayo 46  9 Malkias Nzuri Adia 46  

10 Hazinas 6th Fulani Ajabu By U 32  10 Nbi�e-Nus Laini Penya 43  

Uds�llingsKalender 2018 
DatoDatoDatoDato    StedStedStedSted    DommerDommerDommerDommer    ArrangørArrangørArrangørArrangør    

TilmeldingsfristTilmeldingsfristTilmeldingsfristTilmeldingsfrist    
Første    /     SidsteFørste    /     SidsteFørste    /     SidsteFørste    /     Sidste    

21.04.2018 Strøby Anatoli Zhuk, Hviderusland RRK GF 18.03. / 25.03.2018 

10.05.2018 Stepping John Finnich Petersen FDA 05.04.2018 

11.05.2018 Roskilde Leif Ragnar Hjorth, NO DKK Nordisk 09.04 / 16.04.2018 

12.05.2018 Roskilde Jessie Borregaard Madsen, DK DKK 09.04. / 16.04.2018 

13.05.2018 Roskilde Jean-Jacques Dupas, FR DKK Cru�s 09.04. / 16.04.2018 

26.05.2018 Aarhus Maria Dekaristou, GR DKK Kr. 6 23.04.2018 

16.06.2018 Vejen Hanne Laine Jensen, DK DKK 14.05. / 22.05.2018 

17.06.2018 Vejen Laurent Pichard, CH DKK Cru�s 14.05. / 22.05.2018 

04.08.2018 Billund Malgorzata Wieremiejczyk, PL DKK Kr. 5 Nordisk 09.06. / 30.06.2018 

18.08.2018 Bornholm Kurt Nilsson, SE DKK 16.07. / 23.07.2018 

19.08.2018 Bornholm Tanya Ahlman-Stockmari, Fi DKK 16.07. / 23.07.2018 

01.09.2018 Strøby Karin van Klaveren, DE RRK RR-Dag 29.07. / 05.08.2018 

23.09.2018 Ballerup Nada Nikolic, DK DKK KBHV 20.08. / 27.08.2018 

06.10.2018 Strøby Soile Bister, FI RRK 02.09. / 09.09.2018 

03.11.2018 Herning Torbjörn Skaar, SE DKK 01.10. / 08.10.2018 

04.11.2018 Herning Leif Lehmann Jørgensen, DK DKK DKV 01.10. / 08.10.2018 

01.12.2018 Billund Robin Searle, GB RRK 14.05. / 22.05.2018 
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Klubben ønsker TILLYKKEKlubben ønsker TILLYKKEKlubben ønsker TILLYKKEKlubben ønsker TILLYKKE    

Tysk Veteran Champion og FS1 

DEVDHCH DKCH DKRLCH DKRSCH UHP Rally-B LP1 LP2 

RØM RCJU16 HTMF DEH-VSGDO17 FS1  

Kuzonga's Foenix  

RRK inviterer til CertRRK inviterer til CertRRK inviterer til CertRRK inviterer til Cert----udstilling udstilling udstilling udstilling     

 

 

Lørdag den 21. april 2018 i Strøby 

Uds�llingens dommer er: Uds�llingens dommer er: Uds�llingens dommer er: Uds�llingens dommer er:     

Anatoli Zhuk, HvideruslandAnatoli Zhuk, HvideruslandAnatoli Zhuk, HvideruslandAnatoli Zhuk, Hviderusland    

 

Tilmelding på www.hundeweb.dkTilmelding på www.hundeweb.dkTilmelding på www.hundeweb.dkTilmelding på www.hundeweb.dk 

Tilmeldingsfrist 18. marts 2018  

Sidste �lmeldingsfrist 25. marts 2018 (+100kr) 

 

Vi håber, vi ser dig �l en hyggelig dag.    

Foto: Lena Carlsson 

Tank penge til din klub 

Rhodesian Ridgeback Klubben 

 

Få et OK benzinkort 1l billig benzin og diesel 

OK stø�er klubben med 6 øre pr. liter benzin eller diesel, 

hver gang du tanker med et OK-benzinkort, som er .l-

kny�et en sponsora�ale. Desuden giver OK klubben et bo-

nusbeløb, når du har tanket 500 liter på kortet første gang. 

Sådan tanker du penge 1l klubben: 

Hvis du vil hjælpe med at stø�e, skal du bruge vores OK-

sponsornummer: 559695 

 

Få en brochure hos Rhodesian  
Ridgeback Klubben eller kon-
takt  
klubbens kasserer, Poul H. Jen-
sen:  
kasserer@ridgebackklub.dk 

HUSK at sende foto, stamtalenavn og den 

nye .tel i en mail .l blad@ridgebackklub.dk, hvis 

du vil have din hund med under  

’Klubben ønsker tillykke’’Klubben ønsker tillykke’’Klubben ønsker tillykke’’Klubben ønsker tillykke’ 
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HvalpeListen pr. 6/3 2017 
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DEN UNGE HUNDS TÆNDER 
– og mulige problemstillinger 

Dfg fg hij kl minof pqf rfo, hsg rkh mkg mtknu iv 

whvmwho x mwyfl. Tzhofghf iv lkhoylxnnxhvfh fg {h 

k| of lxhv, rkh yjkn tzgf iurzgjyir us. I ofl |pn-

vfhof }fyjgxtfy hivnf k| of rfgf m~uuxvl |igfjir-

rfhof ugi}nfrylxnnxhvfg – iv yzgnxvl ofr, ofg mkg 

}fl~ohxhv |ig mwhofh mfn}gfo iv tfn}f|xhofhof. 

Mælketænderne 

Hvalpens tandsæt består af 30 tænder. De bryder frem, 

når hvalpen er 4-6 uger gammel. Hvalpen begynder at 

ski�e mælketænderne, når den er omkring 16 uger 

gammel. Tandski�et tager ca. 2 mdr. Det er vig.gt, at 

hvalpen lærer at få undersøgt tænderne. De�e skal, 

som alt andet, trænes s.lle og roligt. Sørg for at finde et 

.dspunkt, hvor hvalpen er afslappet. Træn kun ganske 

få sekunder og giv en godbid, når hvalpen forholder sig 

roligt ved undersøgelsen. 

Snævert stillede mælketænder 

Tands.llingsfejl kan ses allerede ved mælketænderne. 

En lidt snæver underkæbe eller et overbid, kan betyde, 

at hjørnetænderne og evt. fortænderne i underkæben 

bider op i overkæbens tandkød eller gane. Det er smer-

tefuldt for hvalpen – o�e kan man se det lille hul, som 

kan være rødt og betændt.  Når hjørnetænderne 

”fanges” i disse huller, kan det påvirke kæbens vækst. 

Over- og underkæbe vokser ikke nødvendigvis sam.dig. 

Det er vig.gt, at få gjort noget ved denne situa.on, så 

hur.gt som muligt.  

Knækket mælketand 

Det sker, at en hvalp knækker en mælketand – o�e en 

af hjørnetænderne. Den ret store åbning .l nervehulen 

betyder, at der hur.gt bliver en rodbetændelse, hvilket 

er smertefuldt for hvalpen, og det kan betyde skade på 

tandanlægget .l den blivende tand. Derfor bør den 

knækkede mælketand \ernes, så snart skaden opdages. 

Tilbageholdte mælketænder 

Ved et normalt tandski�e .lbagedannes rødderne på 

mælketænderne, og mælketanden tabes inden den bli-

vende tand er brudt frem. Man kan opleve, at en eller 

flere mælketænder bliver siddende i forbindelse med 

tandski�et. Den blivende tand bryder så o�e frem ved 

siden af mælketanden. De�e kan påvirke den blivende 

tands s.lling. Hjørnetanden i undermunden kan komme 

.l at sidde for langt inde (en snævers.llet hjørnetand) – 

se billede. Det kan også øge risikoen for parodontose 

ved den blivende tand. Reglen er, at mælketanden skal 

\ernes så snart den blivende tand er begyndt at bryde 

frem. Det er et lille kirurgisk indgreb i narkose – roden 

på mælketanden er som regel intakt. Roden er meget 

lang og tynd på mælketænderne, og det er vig.gt, at 

man får hele roden med ud. 

Tilbageholdt mælketand, hvor den blivende tand er frembrudt 

og fuldt udvokset. 

En lbageholdt mælketand, har bevirket, at den blivende 

hjørnetand er brudt frem indvendig for mælketanden – også 

kaldet ”snævertsllet”.  
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Snævertstillet hjørnetand (blivende tandsæt) 

Også ved det blivende tandsæt kan man opleve en 

snæverts.llet hjørnetand. Som ovenfor beskrevet, kan 

de�e skyldes en .lbageholdt mælketand, men kan og-

så ses ved en for snæver underkæbe, samt ved over-

bid. Som ved snæverts.llede mælketænder ses, at 

spidsen af tanden rammer gane eller tandkød i over-

kæben, hvilket kan betyde store gener for hunden. Be-

handlingsmæssigt er der adskillige muligheder lige fra 

tandretning, kortning af tanden eller mere dras.sk at 

\erne tanden. Under alle omstændigheder er det vig-

.gt at få tands.llingen vurderet af en dyrlæge, og få 

lagt en plan for behandling.  

Hvalp på 8 uger, hvor mælketanden i underkæben er snæ-

vertsllet og påbider ganen. 

 

 

 

Her ses hullet i ganen, tanden har lavet. 

Næste billede: Hvalp 14 uger gammel, hvor man ikke havde 

opdaget en snævertsllet mælketand. Hullet indeholdt grus 

og der var betændelse inkl et opbrud højere oppe, så man 

kunne skke et instrument igennem (hvalpen er i narkose 

her).                                                                                            

Hvalpen ændrede fuldstændig temperament (l det bedre) 

e�er operaonen. 

Lancetand 

En anden fejls.lling er det man kalder en ”lancetand” – 

det ses ved hjørnetanden i overkæben, som ”peger 

fremad”. Årsagen .l denne fejls.lling kan både være 

en .lbageholdt mælketand og en arvelig disponering. 

Hvis dyrlægen vurderer, at fejls.llingen generer hun-

den, kan tanden re�es på plads. 

Her ses både en lbageholdt mælketand samt en lancetand 

 

Over/underbid 

Et over- eller underbid af en vis størrelse kan også give 

hunden gener. O�est er det samme problems.lling, 

som en snæverts.llet hjørnetand, hvor en eller flere 

tænder påbider tandkød eller gane.  

… Fortsæ�es på næste side 

 

DEN UNGE HUNDS TÆNDER 
– og mulige problemstillinger 



28 

DEN UNGE HUNDS TÆNDER 
– og mulige problemstillinger, fortsat 

Unghund med et meget stort overbid, hvilket bevirker at hjør-

netanden i undermunden påbider ganen. 

Her ses det hul hjørnetanden laver i ganen – bemærk hvor 

rødt og irriteret tandkødet er omkring stedet. 

Tangbid 

Ved et tangbid er fortænder i overkæbe og underkæbe 

lige ud for hinanden, så kronespidserne mødes (.l for-

skel fra det normale saksebid). De�e kan dels være 

smertefuldt, og det kan betyde øget slid og tendens .l 

at knække fortænderne. 

 

Manglende tænder 

Hvis unghunden mangler en eller flere tænder, kan det 

være at tanden blot ikke er brudt frem. Der kan i så fald 

dannes en cyste omkring den ikke-frembrudte tand, 

som i værste fald kan svække kæbens styrke og betyde 

et kæbebrud. Det er derfor en god idé at få taget rønt-

genbillede der, hvor der mangler tænder. 

Næste billede:  

Røntgenbillede af en cyste (det mørke område) som er dan-

net omkring en ikke frembrudt tand. 

 

 

Ekstra tænder 

Man kan også opleve at hunde kan have ekstra tænder. 

En ekstra tand kan betyde, at tænderne kommer .l at 

sidde for tæt, hvilket vil give øget ansamling af plak og 

tandsten, evt. med parodontose .l følge. Hvis en ekstra 

tand er normalt udviklet og ikke sidder for tæt .l de 

andre tænder, kan det være uden problemer.  

En hund med dobbelt rovtand i underkæben. Begge tænder 

havde rodbetændelse, da det blev opdaget. 

Tandeftersyn 

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt tandski�e og tands.l-

ling er normalt hos unghunden, er det vig.gt at reagere 

med det samme og få det undersøgt. Tandsmerter kan 

have stor betydning for en unghunds udvikling – og 

sam.dig kan risikere, at problemet bliver yderligere 

kompliceret med .den – re_dig omhu er også i de�e 

.lfælde en god .ng. 

Ar1kel af: Dyrlæge LizeCe Sloth, Dyrlægehuset Kolding 
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Kennel Bikita’s Legacy 

Susanne Bech-Hansen 
Strøbylille 3 
4671 Strøby 
 
T: 2122 4347 
W: www.bikitas.dk 
E: bikias@bikitas.dk  

KennelAnnoncer 

Omplacering 
Der er ingen omplaceringshunde i øjeblikket 

RRK SinusTjekkere 
JYLLAND JYLLAND JYLLAND JYLLAND Helle Lauridsen, S�nne Elgaard og Ane Marie Vilhelmsen  SJÆLLANDSJÆLLANDSJÆLLANDSJÆLLAND Nada Nikolic, Søren Holmgård og  

Vibeke Poulsen FYNFYNFYNFYN Anna Marie Haslund 

Kontak�nfo �l sinustjekkerne finder du på www.ridgebackklub.dk/ridge/�l-opdraeCere/dermoid-sinus-check-af-

hvalpe/ 
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KennelAnnoncer 
Kennel Bitte-Nus  

Vibeke Poulsen  
Ravnekærsvej 7 
2870 Dyssegård 
 
T: 3966 3134 / 2822 8746 
W: www.bi�enus.dk 
E: kennel@bi�enus.dk 

Kennel Copper Queen 

Anne C. Dalsgård 
Mosevej 
5492 Vissenbjerg 
 
T: 2984 2619 
W: www.copper-queen.com 
E: esm@pc.dk 

Kennel Hazinas  

Lena Carlsson 
Birkekrogen 2 
3460 Birkerød 
 
T: 4581 1040 / 3023 1450 
W: www.hazinas.dk 
E: lena@hazinas.dk 

Kennel Izinja 

v/Ane Marie V. Vilhelmsen 
Strandvejen 63 
7451 Sunds 
 
T: 9714 4072 ell. 4079 4072 
W: www.izinja.dk  
E: rr@izinja.dk 

Kennel Juani 

Dorthe Højer Kristensen 
Puglundvej 40, Bolhede 
6800 Varde 
 
T: 4774 8174 
W: www.juani.dk 
E: info@juani.dk 

Kennel Kinyemi 

Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard 
Øllemosevej 11, Øllemosen 
4690 Haslev 

 
T: 2788 4008 
W: www.kinyemi.com  
E: kinyemi@kinyemi.com 
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Kennel Thukela 

Dorte & Torben Alsing Øto� 
Skrænten 69 
4671 Strøby 

 
T: 2889 2720 
W: www.thukela.dk  
E: ridgebackthukela@gmail.com 

 

KennelAnnoncer 
Kennel Kuzonga’s 

Jo-Ann Nielsen 
Hvidøre 29 
6580 Vamdrup 

 
T: 4094 2910 
W: www.rhodesian-ridgeback.dk 

   E: joann@rhodesian-ridgeback.dk  

Kennel Lewanika  

Helle Lauridsen  
Kastedvej 37 
8200 Århus N 

 
T: 4055 0569 
W: www.lewanika.dk 
E: helle@kibutata.dk 

Kennel Malkias  

c/o Wiltmann-Andreasen 
Møllegårdsvej 16 
6818 Årre 

 
T: 2012 5586 
W: hazinas.dk/Naya-Sydney.htm 
E: thomas@wiltmann-andreasen.dk   

Kennel PoKali Ridge 

Lene Tornkjær & Nicolai Frederiksen  
Villesholmvænget 9 
6621 Gesten 

 
T: 2063 1663 
W: www.akali.dk 
E: pokali@akali.dk 

Kennel Zindika  

Caroline Larsen 
Endrupvej 78 
3480 Fredensborg 

 
T: 2274 0148 
W: www.zindika.dk 
E: caroline.l1@hotmail.com 
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Afsender: 
 
Rhodesian Ridgeback Klubben 
v/ Poul H. Jensen 
Vindebyørevej 5 
5700 Svendborg 
 
Returneres ved varig adresseændring 


