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KLUMMEN  
 

 

Af Helle Lauridsen 
Som mange af jer ved stillede FCI Breeding Commission på 
FCI’s generalforsamling i 2017, et forslag om at tillade en 
Ridgeløs variant of racen. Forslaget er stillet på grundlaget 
at vores ridgede hunde er ”usunde” da de kan give DS og at 
ridgeløse hvalpe aflives og mishandles (!). 
 
Disse forfærdelige misforståelser kommer hovedsageligt fra 
en artikel skrevet af Nicolette Salmon Hillbertz i Nature Ge‐
netics, hvor hun på et grundlag af 12 hvalpe med DS (udvalgt 
ud fra mange Ridgede DS hunde som hun havde DNA fra) 
drager konklusionen at hvis hunden er homozygot for ridge 
øges muligheden for DS. Artiklen er vel over 10 år gammel 
og siden da er vores viden om Ridge genetics blevet meget 
større og, som jeg har skrevet tidligere, antallet af DS i hele 
Europa er faldet kraftigt. Der er ikke siden lavet forskning på 
området. 
 
Desværre har FCI ikke ønsket at samarbejde med race klub‐
berne om at indsamle en mere nuanceret viden og forslaget 
samt indstillingen af visse medlemmer af NKU (Nordic Ken‐
nel Union) har gjort at opdrættere i Finland direkte bliver 
spurgt hvorfor de avler på syge hunde (= ridgede hunde)  
 
Vi er en mindre gruppe af sundhedsansvarlige fra Finland, 
Sverige, Danmark, Tyskland og Israel samt repræsentanter 
fra vores Parent Club og andre ressource personer som ar‐
bejder på at oplyse og samarbejde både med nationale FCI 
sundhedsudvalg samt diverse kommissioner indenfor FCI.  
 
Jeg er i personlig kontakt med formanden for FCI Breeding 
commission efter at Liz Megginson, formanden for SARRC 
(South African RR Club og delvist vores Parent Club) havde 
bedt KUSA (Kennel Union of South Africa) om tilladelse til at 
sende mig til det seneste BC møde – desværre for sent til at 
det kunne lade sig gøre. Og gruppen arbejder på et officielt 
dokument til Scientific Commission der kan argumentere 
mod dannelsen af en Ridgeløs variant. 
 
Diskussionen er i vores øjne ikke om brug af ridgeløse i av‐
len, men om variantspørgsmålet. vores race er lille men me‐
get sammenhængende, vi har ikke brugs‐ og udstillingslinjer 
med væsentligt forskelligt udseende og vi er rigtigt gode til 
at hente avlsmateriale på tværs af grænserne. Ridgeløse 
hvalpe udgør ca 5% af populationen – men vil nu kunne ud‐
stilles separat, avles indbyrdes (5% = 82 hvalpe i EUROPA i 
2016) og hvalpene markedsføres med FCI blåstempel som 
”sundere” en vores ridgede hunde.  Dette på baggrund af at 
DS er næsten udryddet (stabilt under 2% i Europa og kun 1 
DS i Danmark siden 2012) og at ridgeløse ofte efterspørges 
af hvalpekøbere netop fordi der ikke er nogen form for ud‐
stillings eller avls pres, men man alligevel kan lave alle de 
andre sjove Ridgebackaktiviteter med dem. 

Derfor har RRK også indsendt informerende materiale om 
DS til DKKs sundhedsudvalg og fået følgende svar: 
 
”SU behandlede jeres forespørgsel vedr. den ridgeløse vari‐
ant på sit sidste møde. Så vidt DKK er orienteret ligger 
spørgsmålet nu i FCI´s Scientific Commission og vil også bli‐
ve taget op i Breeding Commission. Det er korrekt, at der‐
moid sinus (DS) også findes i andre racer, men SU mener 
stadig, at der er forskningsmæssig evidens for, at homo‐
zygoti for ridgevarianten kan være en disponerende faktor 
for DS. Bl.a. derfor bør de ridgeløse bevares og bruges i av‐
len, da de kan bidrage med mange værdifulde egenskaber. 
På nuværende tidspunkt fremgår følgende tekst af racens 
avlsrestriktioner på hundeweb: Opdrætteren kan bede om at 

få nedlagt avlsforbud på ridgeløse hvalpe samtidig med regi‐

streringen af kuldet. SU anbefaler at denne sætning Iernes, 
og beder om klubbens tilbagemelding på dette. ” 
 
Klubben fortsætter dialogen med DKK og har lavet oplæg til 
et forskningsprojekt om ridge og sinus og håber på foretræ‐
de på næste Sundhedsudvalgsmøde. Vi vil gerne høre fra 
medlemmer, der har brugt ovenstående avlsforbud på 
ridgeløse hvalpe indenfor de sidste 3 år og om det ønskes 
bibeholdt, så af hvilken grund. 
 
Vi støtter fuldt ud DKK/FCI i at ansvaret skal være hos op‐
drætterne og har derfor meget svært ved at forstå at vores 
race, vores ejere og vores opdrættere skal udsættes for 
topstyret bagvaskelse og restriktioner, da netop racens op‐
drættere og sundhedsansvarlige har haft stor succes med at 
minimere antallet af DS og at gøre ikke ridgede hunde til en 
integreret del af vores race.  

Foto: Cecilie Elmann 
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SKRIBENT i Bladet 

Alexandra Claudius Nielsen  

 

Hvis du lufter din hund helt eller 
delvist på asfalt henover sommerens 

høje varmegrader, så  vær 
opmærksom på din hunds poter!  

PAS	PA� 	HUNDEPOTERNE	

Tank penge til din klub 

Rhodesian Ridgeback Klubben 

 

Få et OK benzinkort ,l 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 ,l klubben: 

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

sponsornummer: 559695 

 

Få en brochure hos Rhodesian  

Ridgeback Klubben eller kontakt  

klubbens kasserer, Poul H. Jen-

sen:  
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Årets Brugshund—Schweissspor 40�mer/1000m og LP2 
DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) LP1 RBM LP2 RØM Thukela Barika By CaitoDKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) LP1 RBM LP2 RØM Thukela Barika By CaitoDKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) LP1 RBM LP2 RØM Thukela Barika By CaitoDKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) LP1 RBM LP2 RØM Thukela Barika By Caito    
Ejer: Dorte og Torben Alsing Øto7 

2017201720172017————2018201820182018    
 

Årets BrugsHundeÅrets BrugsHundeÅrets BrugsHundeÅrets BrugsHunde 

Årets Årets Årets Årets Brugshunde Brugshunde Brugshunde Brugshunde Top 10Top 10Top 10Top 10    
1. Thukela Barika By Caito DK10075/2014        399,00 point  

2. Thukela Chasasa Of Ajabu DK05677/2016        293,00 point  

3. Thukela Amma of Uncas DK12036/2012        277,00 point  

4. Glenaholm Rafiq DK18725/2015         248,25 point  

5. Bikita’s Legacy Baloo, DK03086/2015        220,75 point  

6. Lewanika Inkosi, DK01457/2013         202,70 point  

7. Kuzongas Foenix DK01301/2009         168,00 point  

8. Akizuri Ika Aziza DK14826/2009         138,00 point  

9. Thukela Chisisi Of Ajabu DK05679/2016        112,50 point 2 år og 14 dage på prøvedagen 

10. Kinyemi Kilimanjaro K-Him Kijana DK08358/2014      112,50 point 4 år og 27 dage på prøvedagen 

Foto: Torben Alsing Øto� 
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Årets BrugsHundeÅrets BrugsHundeÅrets BrugsHundeÅrets BrugsHunde 
2017201720172017————2018201820182018    

Årets LP1 Hund 
UHP RBM KTH-B KTH-S LP1  
Lewanika InkosiLewanika InkosiLewanika InkosiLewanika Inkosi    
Ejer: Anne9e Hansen 

Årets Rally Begynder Hund 
LP1 Thukela Chasasa Of AjabuLP1 Thukela Chasasa Of AjabuLP1 Thukela Chasasa Of AjabuLP1 Thukela Chasasa Of Ajabu    
Ejer: Dorte & Torben Alsing Øto7 

Årets Rally Expert Hund 
Thukela Amma of Uncas  
Ejer: Line Nielsen 

Årets Rally Øvet  
UHP RBM KTH-B KTH-S LP1     

Lewanika InkosiLewanika InkosiLewanika InkosiLewanika Inkosi    
Ejer: Anne9e Hansen 

Årets Rally Champion Hund 
Mul, CH UHP RBM RØM 

LP1 LP2 RCJU16 HTMF FS1 DEH-VSGDO17   
Kuzonga’s Foenix  
Ejer: Karina Gren 

Årets LP2 Hund 
DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V)     

LP1 RBM LP2 RØM LP1 RBM LP2 RØM LP1 RBM LP2 RØM LP1 RBM LP2 RØM     
Thukela Barika By CaitoThukela Barika By CaitoThukela Barika By CaitoThukela Barika By Caito    

Ejer: Dorte & Torben Alsing Øto7 
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Årets BrugsHundeÅrets BrugsHundeÅrets BrugsHundeÅrets BrugsHunde 
2017201720172017————2018201820182018    

Årets  Schweisshund 1000m/20�mer  
SEVCH RBM KTH-B Glenaholm Rafiq  
Ejer: Anne9e Hansen 

Årets Schweisshund 400m/3�mer  
Thukela Checko Of Ajabu 
Ejer: Dorthe & Carsten Grøn 

Årets Schweisshund 1000m/40�mer 
DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V) DKSCH(V) SEVCH NOVCH NORDSCH(V)     

LP1 RBM LP2 RØM LP1 RBM LP2 RØM LP1 RBM LP2 RØM LP1 RBM LP2 RØM     
Thukela Barika By CaitoThukela Barika By CaitoThukela Barika By CaitoThukela Barika By Caito    

Ejer: Dorte & Torben Alsing Øto7 

Årets Schweisshund  400m/20�mer 
LP1 Thukela Chasasa Of Ajabu LP1 Thukela Chasasa Of Ajabu LP1 Thukela Chasasa Of Ajabu LP1 Thukela Chasasa Of Ajabu     
Ejer: Dorte & Torben Alsing Øto7  

Foto: Dorthe Højer Kristensen 
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Faruk & Argos 
Alexandra’s dejlige ridgebacks 

 

Fotos og fortælling af: Alexandra Nielsen 

Her er en lille fortælling om mine to dejlige Ridgebacks, 
Faruk og Argos. Måske er det ikke noget for dig, men så 
spring det over. 

Faruk bliver 3 år �l maj. Jeg hentede ham i Finland, 
men han er født i Ukraine. 

Han var som alle ridgebackhvalpe aldeles bedårende. 
Opførte sig eksemplarisk under flyveturen hjem. Han 
sad i en lille taske på sædet sammen med mig. Der var 
ingen problemer med at få ham ind i landet. Det stør-
ste problem for os var, at han ikke må9e veje mere end 
8 kg for at kunne komme med i kabinen. Men det gik, 
han vejede 7,9 kg. 

Det viste sig desværre e7er nogen �d, at han havde et 
tandproblem. Han kom ned �l hundetandlæge Jens 
Ruhnau, der hur�gt fortalte, hvad jeg jo godt kunne se, 
nemlig at lille Faruk havde et kæmpe underbid. 

Vi fik en �d ugen e7er. Faruk blev lagt i narkose og der 
blev taget MANGE røntgenbilleder. Det var betryggen-
de at være der selv. Undervejs fortalte de, hvad diag-
nosen var. Faruk havde fået et traume som spæd, må-
ske var han blevet klemt, måske havde moderen fly9et 
ham og var kommet �l at klemme ham. Konklusionen 
var, at det ikke var medfødt. Det blev �l en lang opera-
�on. Alt gik godt og det lægede hur�gt. E7erfølgende 
er vi �l kontrol en gang om året. Heldigvis ser alt fint 
ud. 

Han er blevet den dejligste, blideste bedste ven man 
kan fores�lle sig. Hans korte snude er jo noget atypisk, 
men det er kun en charme. 

Han har budt min lille nye ridgeback, Argos velkommen 
på den mest kærlige måde.  

Argos kommer fra den samme kennel som Faruk og 
blev ligeledes hentet i Finland og fløj i den samme lille 
sorte taske som Faruk.  

Hans søster rejste sammen med sin nye familie på sam-
me fly �l Danmark. Hun fik navnet Tessa, opkaldt e7er 
moderen �l en af de hunde hun nu bor sammen med. 
Denne Tessa blev mor �l nogle dejlige hunde, som en 
del af Jer kender bl.a. Zola, Elle og Tambo. Vores Tessa 
har slået sig ned i Holte og bor sammen med Tambo og 
onkel Sipho (Zola hvalp). 

Nå, men min lille Argos er en rig�g lille gavtyv. Jeg glæ-
der mig �l at se, om han udvikler det samme gode tem-
perament som Faruk, men nu, hvor han er 9 mdr. ser 
alt lovende ud. Han har dog en stor fejl: han jager 
høns! Men det er et problem vi arbejder på. 

Begge hunde har lært at svømme i Frederikssund Hun-
decenter. Engang troede jeg, at alle hunde kunne 
svømme, men det er min erfaring, at det ikke er �lfæl-
det. Derfor har de, på trods af at de ikke kan lide van-
det, gået �l svømning. Da det jo også er godt for deres 
muskler, er det kun en gevinst mere. 

Faruk gik �l det jeg kalder hunde pilates hos Hund i Ba-
lance hos søde Birthe Sjøgren. Da Argos kom �l huset 
en torsdag var han med �l balance træning om manda-
gen. Det styrker muskler og balance, specielt de indre 
muskler. Og så er det sjovt. Det er utroligt, som ens 
store hund kan holde balancen på bolde. Den lærer 
også at arbejde med deres ben, ikke kun forben, men 
også bagben. Det har været en udfordring for Faruk og 
mig. Argos kom med på holdet med det samme og det 
har givet ham en frygtløs �lgang �l rig�g mange �ng. 
Det er en træningsform jeg er meget begejstret for og 
absolut vil anbefale. Haven her er fyldt med peanutbol-
de, store runde bolde, balancebræt og meget andet �l 
at styrke muskler og ikke mindst �l at lege med. 
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Drengene går �l rally hos NordHund. Vi er så heldige 
med vores hold; det er al�d så hyggeligt og sjovt og så 
lærer vi også noget! Mia Trier-Knudsen er en super træ-
ner, der med humor og glæde giver mange gode forslag 
�l forbedringer. Argos gik også på hvalpehold hos Mia. 
Her lærte han alle de �ng en lille velopdragen hund skal 
kunne eller re9ere Mia underviste i det, men Argos er 
endnu mest �l leg, dog er jeg fuld af fortrøstning: han 
skal nok blive god med �den. Det sidste nye hos Mia er, 
at vi er startet så småt med nose work. Spændende og 
de er glade for det. 

 

Lydighed træner vi også. Det er hos Trine Rafn. Det er 
jeg så glad for, da der bliver taget hensyn �l den enkelte 
hund og trænet ud fra dens niveau træningsmæssigt. 
Jeg havde helt mistet lysten �l træning, men den er 
vendt �lbage e7er Trines inspirerende undervisning. 
Begge hundene er meget glade for at komme der. Lydig-
hedskonkurrencer bliver det nok ikke �l. Den �d er forbi-
tror jeg da. Men vi hygger os. 

 

Jeg har været meget glad for at gå spor med alle mine 
hunde, det er dog ikke blevet �l så meget de sidste par 
år, fak�sk har Argos ikke gået sit første spor endnu, men 
måske det snart skal være. Vi er nemlig så heldige, at vi 
nu bor i en gammel skovløberbolig midt i skoven. Så mu-
lighederne er der, men der er al�d dårlige undskyldnin-
ger. Det tager så lang �d med alle de spor der skal plan-
lægges, blod der skal skaffes osv, men når så det hele er 
på plads og man står der med sin hund og skal starte, så 
er det så dejligt. At se sin gode ven gøre det han er 
bedst �l, nemlig at gå spor, det er en glæde uden lige. 

 

Det er vel sådan når vi lever sammen med Ridgebacks, 
at det bliver lidt en livss�l. Vi bliver vel en del af flokken. 
Og det er jo slet ikke så værst. Er der noget så dejligt 
som at se en ridgeback foran brændeovnen eller i en 
varm solstråle. Det er al�d dejligt at gå ture med dem. 
Glade og fulde af liv hopper og springer de omkring, må-
ske kan de lige lugte Mikkel Ræv har været der eller en 
’dame’ i løbe�d.  

 

Hvis du har fundet lidt glæde ved at læse lidt om vores 
hverdag, er det dejligt. Som det forhåbentlig fremgår, er 
jeg meget glad for mine hunde og vores liv sammen. Der 
er mange andre der har det på samme måde: derfor – 

skriv lidt om hvad du laver med din/dine ridgebacks. Må-
ske tager du �l udlandet og uds�ller, måske har du/I væ-
ret på ferie sammen med Jeres hund, måske går I på jagt 
med en ridgeback. Der er rig�g mange muligheder �l lidt 
skriblerier. Gør det, ellers ender det med, at vi ikke har 
et klubblad. Der skal jo stå noget i det og de stakkels 
redaktører mangler stof. 

 

Glade hilsner fra, Argos, Faruk og Alexandra 

Faruk & Argos 
Alexandra’s dejlige ridgebacks … fortsat 
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Til stede: Nada, Helle, Anne�e og Poul  - aOud fra Sven 

Dagsorden:  
1/ Godkendelse og underskriC af referat  

OK 

2/ Kons,tuering bestyrelses– og udvalg 

Nada formand – medlem af blad og web udvalg og uds.llingsudvalg 

Poul Kasserer – og formand for uds.llingsudvalget 

Sven næsIormand - og formand for webudvalg og medlem af uds.llingsudvalg 

Helle sekretær – og formand for sundhedsudvalget medlem af blad og web udvalg 

Anne�e bestyrelsesmedlem –  som formand for ak.vitetsudvalget 

3/ Indkommende– og udgående post 

Fra DKK 

1. Marie Petersen ny allround dommer 

2. Værd at vide om uds.llingsadministra.on, modtaget og sendt .l Poul 

3. Uds.llings program for 2020 

4. Ændring af ansøgningsfrist for uds.llinger hvis der er elever 

Persondataloven: De forskellige udvalgsformænd skal kontakte udvalgsmedlemmer vedrørende .lladelse .l have  

kontaktdetaljer i blad og web 

4/ Blad 2 

Poul har bedt om billeder .l årets vindere 

GF referat 

Invita.on .l RR dagen 

Bestyrelsesreferatet  

Helle skriver klumme om update om ridgeløs variant 

Bladudvalget er godt i gang med at sæ�e bladet op 

5/ RR-dag 2018  

Dommer og hotel er på plads 

Klausen import er hovedsponsor og s.ller stand op 

6/ Regnskab  

Økonomien ser fin ud, se regnskab i bladet 

Kasse:                     864,24 

Dri�:               111.040,67 

WC16:               60.094,08 

Medlemmer : 

Danske 193 

Udenlandske 8 

Diverse æresmedlemmer og andre 

I alt 205 

 

7/ Rapport fra udvalg:  

Uds,lling (dommere) 

Vi mangler en dommer .l 6/10 – prøver igen 

Dommervalg er en fælles bestyrelsesbeslutning 

REFERAT af bestyrelsesmøde  
  14. juni 2018 
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Ak,vitet - Godkendelse af regler .l brugshundene virker fra nuværende point år  

Arbejder på løb på Kallerup 

Lurecoursing øst og vest – vi mangler folk der kan køre maskinerne og sparke lidt gang i det.  

Nada og Helle prøver at sæ�e ringtræning op i Øst og Vest 

Avls og Sundhed - Update på FCI og ridgeløs/DS samt UHM  

Update på FCI og ridgeløs/DS se klummen  

UHM – bliver i Jylland forhåbentligt i august 

Web:  

Hvalpelisten – det kan virke nega.vt over for andre opdræ�ere med kommentarer om kulds salgs status, og vi Rerner  

det derfor. Vi kigger også på prisen for at komme på hvalpelisten, er beløbet OK? Nada checker med andre klubber 

Blad online på hjemmesiden – med et års embargo/forsinkelse 

Web .lmelding .l klubben for nye medlemmer ønskes (se h�ps://www.dansk-retriever-klub.dk/)  

Hvalpe koordinator – Susanne fortsæ�er 

Omplaceringskoordinator – omplacering er for hunde med stambog 

FDA – status – vi mangler referat fra sidste FDA møde, det er beslu�et at afvikle FDA 

8/ Eventuelt 

 Næste BM 15. eller 16/9 

REFERAT af bestyrelsesmøde  
  14. juni 2018 

Foto: Nicolai Frederiksen 
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Af: Dorte Alsing Øto  

 

Sommeren er herlig for os hundeejere. Vi kan løbe, lege, 

svømme og meget andet med vores bedste venner, i det 

gode sommervejr. Men med sommeren kommer også 

nogle �ng, som man skal tage højde for som hundeejer. 

Det er �d �l at gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt 

ens hunde skal med overalt i sommervarmen, og om man 

kan �lbyde hunden op�male forhold, når man er på ferie, 

på stranden eller kører en tur i bilen. 

    

Hvert år advares der om, at vores biler er dødsfælder for 

vores hunde og alligevel er der fortsat hunde der hvert år 

dør af hedeslag fordi de bliver e7erladt i en bil. Lad aldrig 

hunden sidde alene i en parkeret bil. Sol og skygge fly9er 

sig, og der bliver hur�gt meget varmt i bilen, også selvom 

bilen er parkeret i skyggen. Lu7en i bilen er s�llestående 

og hed og det hjælper sjældent med vinduer på klem, 

hvis lu7en udenfor er s�llestående. Temperaturen i bilen 

s�ger lynhur�gt, og de fleste ved hvor ulideligt det kan 

være at opholde sig i en bil, blot i få minu9er, der måske 

blot er 30 grader varm. 

 

En New Zealandsk undersøgelse har påvist, at en hund 

kan få livstruende skader e7er 20 minu9ers ophold i en 

49 grader varm bil. Tjek tabellen og se hvor høje tempe-

raturen inde i bilen kan blive og husk at en indkøbstur 

al�d tager mere end 10 minu9er... 

Der er kun én fremgangsmåde der virker: E7erlad aldrig 

din hund i bilen om sommeren! Du er på den sikre side, 

hvis du betragter det som et princip, som du aldrig går på 

kompromis med.  

Lad være med at rulle vinduerne ned under bilkørsel, så 

hunden sidder med hovedet ud af vinduet. Det kan give 

træk og forårsage infek�oner i øjne og ører. 

 

Fortove, veje, sand og andre overflader kan forbrænde 

hundens trædepuder. Det kan være en god idé, at lu7e 

sin hund om morgenen og om a7enen, når underlaget er 

køligst. Prøv at holde hånd eller din bare fod på underla-

get i 30 sekunder, inden du lader din hund gå på det. Hvis 

det gør ondt på dig, vil det også gøre ondt på din hund. 

Man bør være  ekstra opmærksom, hvis man skal ud og 

sejle med sin hund - et færgedæk bliver meget varmt på 

en sommerdag.  

 

Det er skønt at opleve naturen sammen med sin hund og 

evt. tage længere dagsvandreture. Alt e7er, hvilken type 

underlag man skal vandre på, så bør man være opmærk-

som på at længere ture i ujævnt landskab, kan være 

hårdt  for hundens poter. Man kan hjælpe sin hund i 

varmen ved at medbringe vand på turen, så den kan 

�lbydes vand o7ere end normalt. Desuden kan man fugte 

hundens poter og køle dens hoved med vandet, det kan 

gøre opholdet i varmen mere tåleligt. 

 

Alle områder af huden, som kun er dækket med et tyndt 

lag hår er udsat for solskoldning. Hunden kan også blive 

solskoldet på snuden, og hvis huden er revnet, er der en 

øget risiko. Man kan bruge en vandfast solcreme specielt 

�l babyer eller kæledyr, hvis man vil undgå at ens hund 

bliver solskoldet. Sørg for at smøre ører, snude og huden 

omkring munden ekstra godt. 

 

SOMMER & SOL 
… også for din hund 
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Hunde kan ikke regulere deres varmebalance ved at sve-
de gennem huden, ligesom vi mennesker er i stand �l. 
Hunde bliver derfor nemt overophedede, og de kan få 
hedeslag e7er ganske kort �ds eksponering i varmen. 
Hvis hunden skal være uden opsyn skal man derfor al�d 
sikre sig, at den har adgang �l frisk vand og skygge. 
Voldsom halsen, gispen e7er vejret eller bevidstløshed 
kan være tegn på hedeslag. 
Hvis hunden får hedeslag, så skal man først og fremmest 
sørge for, at opvarmningen ikke fortsæ9er. Det gør man 
ved at anbringe hunden i kølige omgivelser. Bage7er 
renser man hundens mund for eventuel fråde eller savl. 
Hunden aRøles ved at overbruse den med 15-20 grader 
varmt vand. Vandet må ikke være for koldt, for så 
forhindres kroppen i at komme af med varmen, fordi 
blodkarrene i huden trækker sig sammen. Det bedste 
sted at aRøle kroppen er i lysken og på bugen, hvor 
behåringen er tyndest. ARølingen kan også foregå med 
håndklæder, opvredet i koldt vand, som man lægger o-
ver hunden. 
Selvom hunden i løbet af kort �d, kan virke normal igen, 
bør man kontakte sin dyrlæge. Har hunden har være be-
vidstløs, skal man straks kontakte sin dyrlæge, da alvorli-
ge �lfælde af hedeslag kan være livstruende og kræver 
dyrlægehjælp hur�gt. Hedeslaget kan udvikle sig �l en 
chok�lstand, hvor det er nødvendigt at give hunden ilt- 
og væskebehandling (drop). 
    
Nogle Ridgebacks elsker vand og at plaske rundt i svøm-
mebassinet kan være en god måde at bekæmpe varmen. 
Søer og strande er også fine steder for hunden at lege og 
svømme. Vær sikker på, at hunden nemt kan komme op 
af vandet, og at der ikke er nogle stejle kanter. Andre 
Ridgebacks er bange for vand og vil kun soppe, tving ikke 
hunden, hvis den virker tøvende eller usikker, men lad 
den udforske og undersøge i sit eget tempo.  
Pas godt på understrøm, store bøjler, grønne alger og 
brandmænd. Det kan varmt anbefales at have hunden i 
en lang line. Husk at skylle både klor- og saltvand ud 
af pelsen. Vær opmærksom på at hunde ikke er 
velkomne på strande med blåt flag fra april �l oktober. 
Hold øje med overdreven hovedrystning og kløen på øret 
e7er svømmeturen. De9e kan være tegn på en 
øreinfek�on.  
 
Skal hunden med ud at sejle, bør den have redningsvest 
på og helst være fastspændt �l båden med en line. Det 
er også en god idé eventuelt at lade hunden være iført 

redningsvest på havnen, især hvis den ikke er under 
konstant opsyn. 

 
De lune sommerdage lægger op �l bål- og grillhygge. En 
evig sulten Ridgeback kan kræve sin opmærksomhed, 
når der grilles. Pas på, at hunden ikke finder på at snup-
pe en pølse fra risten eller slikke på en varm grillrest med 
madrester, da det kan forårsage forbrændinger på tun-
gen eller i munden. Optændingsvæske er gi7 for din 
hund, og skal holdes udenfor dens rækkevidde.  
    
    
Som vi nævnte i forrige blad, så er der flere dyr i den 
danske natur, som ikke nødvendigvis elsker en våd hun-
desnude, udover hugormen så er skrubtudsen heller ikke 
nødvendigvis det mest behagelige bekendtskab for en 
nysgerrig og legesyg Ridgeback. Skrubtudsen er nemlig 
udstyret med en hud, som er oversået med vorter, der 
indeholder kirtler som producerer et slimet, gi7igt 
sekret. Selvfølgelig skal vores hunde ikke genere dyrene i 
naturen, men skulle hunden alligevel få nappet i en 
skrubtudse eller skubbet �l den med poterne og dermed 
få sekretet på sig, vil den begynde at smaske, eller gnide 
læberne mod jorden, evt. vil læberne blive dækket af 
skum. O7est forsvinder ubehaget i løbet af kort �d. 
 

SOMMER & SOL 
… også for din hund 

Foto: Tine Haurum Krisansen 
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Insekts�k ses o7e hos hunde og skyldes i reglen bier, 
gedehamse og hvepse.  
Når insektet s�kker, kan det udløse en kortere smertere-
ak�on hos hunden. Insekts�kket er i reglen ufarligt, men 
man må dog være særdeles opmærksom på, om in-
sekts�kket er sket i mundhulen. Er de9e �lfældet kan 
tunge og/eller svælg hæve så voldsomt, at der kan være 
risiko for kvælning. Det er derfor nødvendigt straks at 
søge dyrlæge, hvis man har mistanke om, at hunden er 
blevet stukket i mundhulen. 
Symptomerne på insekts�k i mundhulen er, at hunden 
savler, smasker eller man kan se en hævelse i læber og/
eller tunge. Enkelte hunde reagerer med en allergisk 
reak�on på insekts�k, så de får nældefeberlignende ud-
slet. Der ses mange små hævelser, som er ½ – 1 cm. i 
diameter. Hudforandringerne vil normalt a7age hur�gt, 
hvis hunden kommer under dyrlægebehandling.   
 
Er der tale om bi- eller hvepses�k bør brodden Uernes. 
Brug en pincet og tag fat så tæt på broddens spids som 
muligt. Herved undgås det, at der klemmes mere gi7 ind 
i hunden. 

Dyrlægen bør al�d kontaktes, hvis: 
-Hunden s�kkes i munden og s�kstedet svulmer op 
-Hunden er overfølsom overfor insekts�k og reagerer 
ved at få åndenød 
-Hunden overfaldes af en hel bi- eller hvepsesværm. 
 
Vi ønsker jer en dejlig sommer, hvor I forhåbentlig får 
mange sjove og spændende oplevelser, i de mange lyse 
og lune �mer, sammen med jeres skønne firbenede ven-
ner.  
 
Vi modtager gerne �ps og gode forslag �l ferie med 
hund, så har du holdt en skøn ferie med din hund, som 
du også tænker, at andre kunne have glæde af, så send 
gerne en lille sommerferiehistorie �l bladet, meget 
gerne med billeder.  

SOMMER & SOL 
… også for din hund 

Foto: Peter Rosenfeldt 
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Tilmelding til udstilling og brugskonkurrencer: hundeweb.dk  

Tilmelding til middag foregår pr. email til: kasserer@ridgebackklub.dk og samtidig overførsel af kr. 150,00 til 

klubbens konto 1551-7360444 — email og overførsel skal ske senest d. 24. august 2018 

Foto:  Lena Carlsson (af Julie Lorentzen), Alexandra Claudius Nielsen, Torben Alsing Øto� og Helle Lindholm Larsen (af Karina Gren)  

Du inviteres til skønne dage Du inviteres til skønne dage Du inviteres til skønne dage Du inviteres til skønne dage 

med din/dine Ridgebacksmed din/dine Ridgebacksmed din/dine Ridgebacksmed din/dine Ridgebacks    

    

Dagene byder på hyggelige stunder Dagene byder på hyggelige stunder Dagene byder på hyggelige stunder Dagene byder på hyggelige stunder 

med andre Ridgebackejeremed andre Ridgebackejeremed andre Ridgebackejeremed andre Ridgebackejere    

    

Konkurrencer i Lydighed, Rally, Konkurrencer i Lydighed, Rally, Konkurrencer i Lydighed, Rally, Konkurrencer i Lydighed, Rally, 

Schweiss og Skønhed samt uofficielle Schweiss og Skønhed samt uofficielle Schweiss og Skønhed samt uofficielle Schweiss og Skønhed samt uofficielle 

bedømmelser af RR med ’fejl’bedømmelser af RR med ’fejl’bedømmelser af RR med ’fejl’bedømmelser af RR med ’fejl’    

    

Introduktion til ringtræning og Introduktion til ringtræning og Introduktion til ringtræning og Introduktion til ringtræning og     

Schweiss sporSchweiss sporSchweiss sporSchweiss spor    

    

Vi byder velkommen til Vi byder velkommen til Vi byder velkommen til Vi byder velkommen til     

hvalpetræf og sjovhvalpetræf og sjovhvalpetræf og sjovhvalpetræf og sjov    

    

Sidste års mest vindende hunde, Sidste års mest vindende hunde, Sidste års mest vindende hunde, Sidste års mest vindende hunde,     

deres førere og handlere præmieres deres førere og handlere præmieres deres førere og handlere præmieres deres førere og handlere præmieres     
    

Vi slutter af med festmiddagVi slutter af med festmiddagVi slutter af med festmiddagVi slutter af med festmiddag    

1. - 2. september 
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Opskrift på hundeis til de varme dage:Opskrift på hundeis til de varme dage:Opskrift på hundeis til de varme dage:Opskrift på hundeis til de varme dage: 

 

Kilde: Dogcoach.dk 

 

En lille dåse lækker hundemad 

En lille bakke leverpostej  

Kogte grøntsager  

Vand 

 

Blænd det hele sammen og hæld massen i 

engangsbægere. Til slut sæ9es en stang ned i 

- her er det en ’fiskestang’ men andre tygge-

godbidder kan bruges 

 

Sæt isene i fryseren, og server for din hund på 

solrige dage  

Kære læserKære læserKære læserKære læser    

Du sidder nu med det 3., meget forsinkede og også sidste 

blad i hænderne, fra os som redaktører. Vi har hygget os med 

at lave bladet �l jer men af forskellige årsager, takker vi to nu 

pænt af, og giver stafe9en videre �l andre, der har lyst �l at 

give klubben en hånd med bladet.  

 

Sommeren er vist den års�d, de fleste af os, som bor nordpå, 

ser frem �l med størst forventning. Heldigvis har vi allerede 

været beriget med det skønneste sommervejr, solen har skin-

net hyppigt og dagene har været lune.  

I bladet finder du denne gang en ar�kel om Sommer & Sol 

med din hund. Vi håber ar�klen kan hjælpe dig og din hund �l 

en herlig sommer; ar�klen indeholder gode råd, lø7ede pege-

fingre og billeder af dejlige sommerhunde. En masse fine 

hvalpekuld er kommet �l i løbet af foråret og har ha7 de bed-

ste be�ngelser, for at snuse �l og opleve udendørslivet, når 

det er bedst. Forhåbentlig betyder det også, at klubben har 

fået mange nye medlemmer og dermed modtagere af vores 

klubblad —vi byder velkommen og sender en opfordring, �l 

alle nye og gamle medlemmer �l, at indsende billeder, forslag 

�l emner der kunne være interessante at læse om og/eller 

evt. små historier fra livet med jeres hund.  De9e blad inde-

holder et godt eksempel på sådan en historie. Læs Alexandras 

skønne beretning om Faruk & Argos på side 8 og 9. 

 

Vi ønsker alle, både nye og gamle Ridgeback folk, en herlig 

sommer med jeres dejlige hunde.  

 

God læselyst & god Sommer 

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

MIDTERMIDTERMIDTERMIDTER----    
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SIDERNESIDERNESIDERNESIDERNE    

Fotos: Anne-e Rosenfeldt 

Lær din hund High Five Lær din hund High Five Lær din hund High Five Lær din hund High Five     
 
Forfa9et af: Dorte Alsing Øto7 
 
• Find et roligt sted, gerne indendørs  
• Hav lækre godbidder og evt. klikker parat 
• Hold en godbid i den ene hånd, den anden hånd holder du op med håndfladen mod hunden. Hunden vil sikkert 
forsøge en masse forskellige �ng, for at få dig �l at udløse et klik eller godbidden 

• Vær tålmodig, før eller siden vil din hund vil tage poten op mod din hånd (måske lidt hur�gere, hvis den allerede 
har lært at give pote). Til at begynde med, kan det være nødvendigt at sænke hånden lidt. I det øjeblik hunden 
lø7er poten op mod din hånd, udløser du klik/belønning 

• Hold en kort pause på 10-20 sekunder eller lav kortvarigt noget andet, inden du igen præsenterer din hund for 
punkt 3 og 4. Denne gang kan I prøve 3-4 gange, hvor hunden berører din hånd med sin pote, inden I holder pau-
se.  

• Så snart din hund er sikker på øvelsen, kan du forlange at den holder poten på din håndflade i et par sekunder, 
inden belønningen udløses.  

• Når I har øvet det rig�g mange gange og din hund har forstået, hvad du ønsker når du holder hånden op foran 
den, så kan du sæ9e en kommando på som f.eks. “High five” eller “Give me five”  

• Here7er kan I tage det med på gåturen, som en hyggelig adspredelsesøvelse på træningspladsen eller andre ste-
der, hvor der er større forstyrrelser 

• Øvelsen kan udvides �l, at hunden lø7er forskellige forpoter, alt e7er hvilken hånd du selv lø7er op eller �l at 
den også kan lære at lø7e begge poter mod dine håndflader på kommandoen “give me ten” 

 
God fornøjelse 

Foto: John Boje 
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Lidt om hundeforsikring 
Kilde: www.forsikringogpension.dk  

 

Hundeforsikring 

Du skal erstatte skader, som din hund laver på an‐
dre mennesker eller deres ting. Derfor er 
det lovpligtigt for dig som hundeejer at købe en 
hundeansvarsforsikring. Du kan supplere forsik‐
ringen med en udvidet ansvarsforsikring, en syge‐ 
og tandskadeforsikring samt en livsforsikring.  

Ansvarsforsikring 
Hvis din hund er årsag til, at en person, uden for 
husstanden, får en ting‐ eller personskade, vil din 
hundeansvarsforsikring betale erstatning til per‐
sonen. Hvis personen selv gør noget, som er år‐
sag til, at din hund laver skaden, kan erstatningen 
blive nedsat eller helt falde bort, fx hvis personen 
driller hunden.   

Når andre passer hunden 
Bliver hunden passet af andre, fx mens du er på 
ferie, dækker forsikringen ikke de skader, hunden 
laver hos dem, der passer den. Når man siger ja til 
at passe hunden, siger man også ja til, at der kan 
opstå skader. Man har accepteret en risiko.   
  
Der er ingen fast definition på, hvor længe man 
skal passe andres hund for at blive betragtet som 
besidder. Men i Landsretten er der faldet dom i en 
konkret sag, hvor 17‐18 timer var nok til at blive 
anset som besidder.  

Udvidet ansvarsforsikring  

‐ figurantdækning  
Går du til træning eller udstilling med din hund, 
kan den lave skader på fx dommere, instruktører 
eller figuranter. Sådan en skade er ikke dækket på 
en almindelig hundeansvarsforsikring. Derfor skal 
du købe en udvidet ansvarsforsikring. Hos nogle 
forsikringsselskaber er almindelig hvalpe‐ og hun‐
detræning, samt udstilling af hunden, dog dækket 
under den almindelige ansvarsforsikring. Tjek 
med dit selskab.  
  
Mange hundeklubber‐ eller foreninger kræver be‐
vis for, at du har købt en udvidet hundeansvars‐

forsikring, før du kan deltage i deres arrangemen‐
ter.     

FAH - Garantiordning  
Hvis du bliver bidt af en hund, eller den laver ska‐
de på dine ting, skal du måske have en erstatning. 
Slipper hunden væk, før du får kendskab til, hvem 
der ejer den, eller er hunden ikke forsikret, skal du 
kontakte FAH. 
Side‐indhold 
FAH ‐ Foreningen af forsikringsselskaber til over‐
tagelse af lovpligtig ansvarsforsikringer for hun‐
de.  
  
Alle hunde i Danmark skal være ansvarsforsikret. 
Alle forsikringsselskaber, der sælger ansvarsfor‐
sikring for hunde, har forpligtet sig til også at be‐
tale erstatning, hvis ukendte eller uforsikrede 
hunde laver skader.  

Erstatningsansvaret 
Ud fra lov om hunde og dansk retspraksis vurde‐
rer FAH, om du har krav på erstatning. FAH opgør 
erstatningen og udbetaler den til dig. For person‐
skade bliver erstatningen opgjort efter regler‐
ne i Lov om erstatningsansvar. 

Ukendt hund 
Det skal være sandsynligt, at den konkrete skade 
er lavet af en hund, for at FAH kan behandle sa‐
gen.  

Uforsikret hund 
Er hunden ikke forsikret, retter FAH krav for den 
udbetalte erstatning til hundens ejer. Det sker, 
fordi en hundeejer er forpligtet, via lovgivningen, 
til at købe en ansvarsforsikring til hunden, og der‐
for ikke slipper økonomisk.  
 
Kilde: www.forsikringogpension.dk  
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Årets EksteriørHundeÅrets EksteriørHundeÅrets EksteriørHundeÅrets EksteriørHunde 
Årets Opdræ9er: Kennel NiKennel NiKennel NiKennel Ni’’’’AkoyaAkoyaAkoyaAkoya    
Årets Eksteriørhund BIR DKCH NiDKCH NiDKCH NiDKCH Ni’’’’Akoya Kougar CatchAkoya Kougar CatchAkoya Kougar CatchAkoya Kougar Catch    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Dorthe og Hans Knudsen 

Årets Årets Årets Årets Eksteriør Eksteriør Eksteriør Eksteriør Top 10Top 10Top 10Top 10    
 Hanner    Tæver   

 Navn Point   Navn Point  

1 Ni’Akoya Kougar Catch 177 BIR 1 Akizuri Titi Bizi 167 BIM 

2 Akizuri Chumani by Argos 147  2 Jockular Alkina 135  

3 Saimon’s Praide Hypnotic 145  3 Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer 131  

4 Juani Aisha Jelani 143  4 Ni’Akoya Kougar Fascination 127  

5 Villagedogs Our BelAmi 118  5 Shangalia Avani Kamili 110  

6 Akizuri Desi D’Jabula 68  6 Thukela Chasasa Of Ajabu 101  

7 Hazinas 5th Abuya 65  7 Nbitte-Nus Laini Penya 67  

8 Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan 61  8 Red Hot Line Flaming Star Sevilla 65  

9 Zindika My Dutch T’BandiT 59  9 Hazinas 7th Stella Nova 62  

10 Hazinas 6th Fulani Ajabu By U 53  10 Malkias Nzuri Adia 58  
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Årets EksteriørHundeÅrets EksteriørHundeÅrets EksteriørHundeÅrets EksteriørHunde 

Delt placering: Årets Baby/Hvalp    
Saimon’s Praide J’Ace Of Ace / DKJV17 DKJUCH Saimon’s Praide Hypno,c  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ejer: Caroline Larsen 

Årets Mellemklasse Han    
HCAJV17 Juani Aisha Jelani     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Dorthe Kristensen 

Ejer: Caroline Larsen 

Årets Junior Han    
DKJV17 DKJUCH Saimon’s Praide Hypno,c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Caroline Larsen 

Årets Champion Tæve BIM 2017/2018 
Mul, CH Akizuri Ti, Bizi        Ejer: Rikke & 
Mads Rasmussen 

Ejer: Rikke Sehested  Rasmussen & Mads Rode Rasmussen 

     Årets Baby/Hvalp Tæve  
     Kinyemi Mulamaniya My Miss Makalu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

        Ejer:  Nada Nikolic 

Årets Junior Tæve    
Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets Mellemklasse Tæve 
LP1 Thukela Chasasa Of AjabuLP1 Thukela Chasasa Of AjabuLP1 Thukela Chasasa Of AjabuLP1 Thukela Chasasa Of Ajabu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Dorte & Torben Alsing Øto7 
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Årets EksteriørHundeÅrets EksteriørHundeÅrets EksteriørHundeÅrets EksteriørHunde 

Årets Champion Han 
Mul, CH Akizuri Chumani by Argos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: S�nne Elgaard 

Årets Åbenklasse Han og BIR 2017/2018 
DKCH NiDKCH NiDKCH NiDKCH Ni’’’’Akoya Kougar CatchAkoya Kougar CatchAkoya Kougar CatchAkoya Kougar Catch    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Dorthe og Hans Knudsen 

Årets Åbenklasse Tæve 
DKCH NiDKCH NiDKCH NiDKCH Ni’’’’Akoya Kougar Fascina�onAkoya Kougar Fascina�onAkoya Kougar Fascina�onAkoya Kougar Fascina�on    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Dorthe Østergaard 

Årets Avlshund  
DKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th TafikaDKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th TafikaDKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th TafikaDKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th Tafika    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Julie Lorentzen & Lena Carlsson 

Årets Veteran Han 
Excellence Adongo     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Helene & Bent Johns Nielsen 

Årets Champion Tæve og BIM 2017/2018 
Mul, CH Akizuri Ti, Bizi     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ejer: Rikke  Sehested  Rasmussen& Mads Roed Rasmussen 

Årets Veteran Tæve    
DKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th TafikaDKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th TafikaDKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th TafikaDKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th Tafika    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejer: Julie Lorentzen & Lena Carlsson 

Årets Opdrætsklasse 
Kennel HazinasKennel HazinasKennel HazinasKennel Hazinas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdræ9erOpdræ9erOpdræ9erOpdræ9er:  Julie Lorentzen & Lena Carlsson 
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DagsordenDagsordenDagsordenDagsorden    

Valg af dirigent 

Anne9e Bak Frederiksen valgt 

Valg af referent 

Helle Lauridsen valgt 

Valg af 2 stemmetællere 

Helle Højmark og Michael Bech-Hansen valgt 

Der er 17 stemmebereYgede �lstede 

Godkendelse af bestyrelsens beretning 

Enstemmigt vedtaget 

Forelæggelse af det reviderede regnskab �l godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge) 

Enstemmigt godkendt og der er meddelt ansvarsfrihed (de charge) �l bestyrelsen 

Fastsæ9else af kon�ngent 

Kon�ngentet fortsæ9er uændret 

Behandling af indkomne forslag: 

Tilføjelse �l lovene – enstemmigt vedtaget: 

§ 5 Stk.7: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail *l klubben.  

Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informa*oner fra klubben. 

Hvis medlemmet ski er email adresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke 

opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem *l medlem-

met. 

Stk. 8: Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er klubben bere/get *l at have elektronisk kor-

respondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser *l 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 

*l at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort *lgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden *l-

gængelig elektronisk pla4orm. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. De5e gælder uanset om 

der må5e være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægter 

Re9else: 

§ 6 Stk. 2 Kon*ngent betales forud for et år ad gangen og opkræves i løbet af december måned hvert år. Er kon*n-

gentet ikke betalt 29. januar, vil der blive udsendt rykkere. Kon*ngentet skal, for at være re/digt betalt, være betalt 

senest d. 15. februar. 

§ 8 Stk. 6 Skri lige forslag *l kandidater *l bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest den 

15. februar. 

Inden årets udgang bekendtgøres:Inden årets udgang bekendtgøres:Inden årets udgang bekendtgøres:Inden årets udgang bekendtgøres: 

navne på afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt om de pågældende bestyrelsesmedlemmer er villige 

*l at modtage genvalg. 

    På klubbens hjemmeside og eventuelt på anden måde bekendtgøres:På klubbens hjemmeside og eventuelt på anden måde bekendtgøres:På klubbens hjemmeside og eventuelt på anden måde bekendtgøres:På klubbens hjemmeside og eventuelt på anden måde bekendtgøres:     

– navne på nye kandidater samt et præsenta*onsindlæg fra kandidaterne. 
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§ 11 Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hæn-

de senest den 15. februar. Kandidater og forslag offentliggøres på    klubbens hjemmeside og eventuelt på anden må-

de 

Herudover anbefalede dirigenten bestyrelsen �l at kigge på §18.2 Stk. 2 Forslag, herunder lovændringsforslag, ud-

sendes �l de stemmebereYgede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres �l klub-

bens revisor senest 14 dage e7er udsendelsen, jf. dog § 8, stk. 7. Offentliggørelse af valg �l bestyrelse og supplean-

ter mht. at få den sle9et 

Poul og Nada er valgt 

Til 1.suppleant er valgt  Helle Cornelius Knudsen 

Til 2. suppleant er valgt Dorte Alsing Øto7 

Valg af 1 hvalpeanviser og 1 hvalpeanviser-suppleant samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Susanne Bech-Hansen er valgt �l hvalpeanviser, hvis Susanne skulle få forfald er det bestyrelsens  

ansvar at finde en erstatning 

Karina Møller og Karin Andersen er valgt  

Til revisor suppleant er valgt Michael Bech-Hansen 

Eventuelt 

1. Diskussion om Uernelse af kønsfordelingen for ROM �tel, så den kan godkendes kun med hunde af  

     samme køn. Generalforsamlingen var meget posi�v overfor forslaget. 

2. Et brev fra en ny uds�ller mht. en situa�on på uds�llingen i Strøby 24/9 blev diskuteret. Vibeke opfordrede 

�l at vi er mere imødekommende og behjælpelige overfor nye uds�llere og giver et godt eksempel.  

3. Der var møde i FDA 17/5 og FDA nedlægges e7er uds�llingen i Stepping i maj og pengene fordeles med kr.  

    5.000,- �l hver af klubberne og resten i forhold �l det gennemsnitlige �lmeldingstal over de seneste 5 år. 

Å�et� H�n
 
k������n�� … 

 

No��W��	 p��nt� �� 
�� k���e� p� 

�ro�r���e�, p� �i � 
fo" �e" R$%�&, 'P o) 

S+,-�is�  

NYHED !!! 

Foto: Peter Haugaard 
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ForårsForårsForårsForårs----Schweissprøve Schweissprøve Schweissprøve Schweissprøve     

Traditionen tro blev klubbens forårsprøve aQoldt ved Fre‐

derikshåb Plantage søndag den 15. april 2018. I alt var der 

tilmeldt 20 hunde, heraf 9 Ridgebacks, men desværre var 

der et aRud. Gruppen af Ridgebacks var fordelt udover de 

fire forskellige typer af sporprøver.  

Vejret var ideelt til schweissprøve og der var en hyggelig og 

lidt spændt stemning fra morgenstunden, men som altid 

var der god energi både blandt hjælpere og deltagere. Da 

alle havde tjekket deres hunde ind og parolen havde lydt, 

blev der trukket lod om de forskellige spor og ekvipagerne, 

dommerne og stifinderne kørte af sted ud i området. 

Omkring frokosttid begyndte de første hold at vende tilba‐

ge til jagthytten, hvor der ventede en varm og vist også 

tiltrængt frokost. Alle kom tilbage med forskellige oplevel‐

ser, nogen havde fået ny læring om deres hund på prøve‐

sporet, andre kom med grangrene og smil fordi deres hund 

havde fået en 1. præmie, fælles for dem alle var dog, at der 

blev budt ind med røverhistorier og god stemning. 

Alle Ridgebacks på 3t/400m, 20t/400m og 40t/1000m be‐

stod med en 1. præmie, hvilket er super flot og et fornemt 

resultat. De tre bedste Ridgebacks på de forskellige spor‐

prøver blev: 

3t/400m: Akizuri Desi D’jabula 
20t/400m: Thukela Amma Of Uncas 
40t/1000m: Thukela Barika By Caito  
 
Desværre bestod ingen af de tre Ridgebacks på 20t/1000m 

denne dag, nogle fordi rådyrene vandrede tværs over spo‐

ret, hvilket for mange Ridgebacks er langt mere interessant 

end et dødt tyve timers spor og nogle fordi føreren fik truk‐

ket hunden af sporet. Det siger måske samtidig også lidt 

om springet fra 20t/400m til 20t/1000m. De sidste 600 me‐

ter lyder sikkert ikke af meget, men det kræver sin hund og 

fører, at bevare koncentrationen og overblikket over alle 

1000 meter. 

Det er skønt at se så mange Ridgebacks meldt til schweiss‐

prøve og opnå så fine resultater, særligt fordi det ser ud 

som om, at det flere steder i Danmark bliver sværere og 

sværere at finde træningssteder og arealer, hvor man kan 

træne og lægge schweissspor. Under alle omstændigheder 

var det en skøn dag i Frederikshåb Plantage, hvor både nye 

og gamle hundevenner mødtes til en dag, hvor hundene fik 

lov til at bruge nogen af deres instinkter. Vi glæder os og 

håber at se endnu flere Ridgebacks på sporet ved næste 

klubprøve. 

Tekst og billeder: Ak*vitetsudvalget 
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  Ny NW1Ny NW1Ny NW1Ny NW1    
SeVCH NW1 Paerdecroon Empress Embrace  
Ejer: Nicolai Frederiksen & Lene Tornkjær 

Ny Klubchampoin (KLBCH)Ny Klubchampoin (KLBCH)Ny Klubchampoin (KLBCH)Ny Klubchampoin (KLBCH)    
DKCH SECH INTCH DKV13 KLBCH Hazinas 5th Abuya 
Ejer:  Julie Lorentzen 

Klubben ønsker TILLYKKEKlubben ønsker TILLYKKEKlubben ønsker TILLYKKEKlubben ønsker TILLYKKE    

Ny SvenskChampion (SECH)Ny SvenskChampion (SECH)Ny SvenskChampion (SECH)Ny SvenskChampion (SECH)    
DKCH SECH Ni’Akoya Kugar Catch 
Ejer:  Dorthe & Hans Knudsen 

Ny Dansk, Hollandsk og Interna�onal ChampionNy Dansk, Hollandsk og Interna�onal ChampionNy Dansk, Hollandsk og Interna�onal ChampionNy Dansk, Hollandsk og Interna�onal Champion    
DKCH LUJCH NLCH INTCH Villagedogs Our BelAmi  
Ejer: Poul Jensen & NeY Gorosch 

Ny Tysk Veteran Champion Ny Tysk Veteran Champion Ny Tysk Veteran Champion Ny Tysk Veteran Champion     
DKCH KBHV11 KBHVV16 Hazinas 4th Tafika 
Ejer: Julie Lorentzen & Lena Carlsson 

Ny LP1Ny LP1Ny LP1Ny LP1    
SEVCH RBM KTH-B LP1 Glenaholm Rafiq  

Ejer: Anne9e Hansen 

Ny Dansk Junior Champion (DKJUCH) og Ny Dansk Junior Champion (DKJUCH) og Ny Dansk Junior Champion (DKJUCH) og Ny Dansk Junior Champion (DKJUCH) og BIG1 BIS3     
DKJV17 DKJUCH Saimon’s Praide Hypno.c  

Ejer: Caroline Larsen 

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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Forventet Levering   Opdræ2er Forældre   

     

   Mgongo 23-06-2018   

  Hvalpely HD: B  AD: 0 Hanner 1 

  Vejle Kioni V.D. Cormeulen  Tæver 6 

   HD: A  AD: 0  

     

   INTCH ATCH DEVDHCH ATJCH DEJCH  

   Kifahari Kuzaa Gamba  03-07-2018 

  Izinja HD: A AD: 0 Hanner 3 

  Sunds DEVDHJCH DEKLJCH DEVDHCH DKCH DECH Tæver 3 

    Safero A'inja   

   HD: A AD: 0  

     

   C.I.B LTCH RUCH SEVCH SEUCH   

   FIUCH UACH Maiden's Kalahari Kandy 21-07-2018 

  Hazinas HD: A AD: 0 Hanner 4 

  Birkerød Hazinas 6th Funanya By U Tæver 3 

   HD: A AD: 0  

Planlagt parring   Opdræ2er Forældre   

     

   INTCH MECH BALKCH HRCH PLCH  
   DEVDHCH Akani's Clan Akia Kiano  
  Hekima HD: B  AD: 0  
  Gandrup Lewanika Inkosazana  
   HD: A  AD: 0  

HvalpeListen pr. 28/6 2018 

Uds�llingsKalender 2018 
DatoDatoDatoDato    StedStedStedSted    DommerDommerDommerDommer    ArrangørArrangørArrangørArrangør    

TilmeldingsfristTilmeldingsfristTilmeldingsfristTilmeldingsfrist    
Første    /     SidsteFørste    /     SidsteFørste    /     SidsteFørste    /     Sidste    

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 Birgi�a Svarstad, SE 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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Ak�vitetsKalender 2018 

DatoDatoDatoDato    Ak�vitetAk�vitetAk�vitetAk�vitet            ArrangørArrangørArrangørArrangør    TilmeldingsfristTilmeldingsfristTilmeldingsfristTilmeldingsfrist    

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 



28 

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-opdrae9ere/dermoid-sinus-check-af-
hvalpe/ 

Foto: Chrisan Haugaard 
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Rhod e s i a n  R i d g e ba c k  

Skønne Ridgebacks i vand …  

Må vi også se dine RR-badebilleder?  

Deltag i klubbens Facebook konkurrence og vind 

en måned som ’bannerhund’ på klubbens offici-

elle Facebook-side.  

Upload dit superbillede under opslaget på FB. 

Lodtrækning foretages 31. juli og vinderbilledet 

publiceres i hele august. 

Foto: Dorthe Højer Kristensen 

Foto: Caroline Larsen  

Foto: Torben Alsing Øto� 

Foto: Melissa Kamper 

Foto: Anne-e Rosenfeldt 
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KennelAnnoncer 

 

Kennel Bikita’s Legacy 

Susanne Bech-Hansen 

Strøbylille 3 

4671 Strøby 

 

T: 2122 4347 

W: www.bikitas.dk 

E: bikias@bikitas.dk  

Kennel Copper Queen 

Anne C. Dalsgård 

Mosevej 

5492 Vissenbjerg 

 

T: 2984 2619 

W: www.copper-queen.com 

E: esm@pc.dk 

Vandhunde 
Rhode s i a n  R i dg eba c k  

Foto: Dorte Alsing Øto� 

Foto: Heidi Brüggebusch 

Foto: Dorthe Højer Kristensen 

Foto: Nicolai Frederiksen Foto: Flemming Brüggebusch 



31 

KennelAnnoncer 

Kennel Lewanika  

Helle Lauridsen  
Kastedvej 37 
8200 Århus N 

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

Kennel Thukela 

Dorte & Torben Alsing Øto� 
Skrænten 69 
4671 Strøby 

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

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 4006 
   W: www.kinyemi.com 
   E: kinyemi@kinyemi.com 

Kennel Hazinas  

Lena Carlsson 
Møllevangen 33 
3460 Birkerød 
 
T: 4581 1040 / 3023 1450 
W: www.hazinas.dk 
E: lena@hazinas.dk 
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Afsender: 
 
Rhodesian Ridgeback Klubben 
v/ Poul H. Jensen 
Vindebyørevej 5 
5700 Svendborg 
 

Returneres ved varig adresseændring 


