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Klummen

Denne klumme, som bliver min sidste i denne omgang, 
da jeg ikke genopstiller ved næste generalforsamling, 
skulle egentligt kun handle om hunde. Men corona 
virus fylder meget hos os alle lige nu. Skræmmende 
nyheder og billeder ses alle steder. I takt med at antallet 
af virumramte steg i Danmark i starten af marts, traf 
bestyrelsen også et svært, men nødvendigt valg. Nemlig 
at udskyde klubbens første forårsudstilling udstilling, og 
den årlige generalforsamling d. 25/4. 

DKK valgte også at aflyse det årlige Formandsmøde d. 
14/3, så vi har været helt i tråd med det som de også har 
gjort.
 
Lige nu holder vi alle vejret, og afventer mere 
information fra regeringen. Foråret er jo der hvor 
alle – og specielt os med hunde – glæder os over at 
vinteren endeligt har sluppet sit tag. Det betyder jo mere 
tid og social kontakt på træningspladserne med alle 
hundevennerne, og at vi får skudt de første udendørs 
udstillinger i gang. Svært i skrivende stund, at vide 

Af Nada Nikolic

hvornår de igangværende sanktioner ophører. Så 
klubmæssigt træder vi vande og afventer. 

Vi lover, at så snart der lempes på disse, så kommer 
der datoer på den først udstilling og generalforsamling. 
Dette vil foregå via Facebook og hjemmeside.

Håber at I alligevel får gået nogle dejlige lange ture 
med hundene – selvfølgelig med god afstand til andre, 
og at haven, skoven eller stuegulvet er omdannet til en 
minitræningsplads. Vigtigt at vi alle holder os i gang 

Vil sige jer tak for denne gang. Bestyrelsesarbejde er 
berigende, og nogle gange hårdt. Husk at en bestyrelse 
ikke kan køre en klub alene, hvis medlemmerne ikke 
støtter op, og hjælper til. 

Pas godt på hinanden derude, til vi forhåbentlig snart 
ses igen.

De bedste hilsner - Nada



 
Indledning til RRK beretninger 

 
Her på siderne kan I læse de forskellige udvalgs 
beretninger for året der er gået. Alle udvalg har haft 
travlt, og yder en stor indsats året igennem. 

Det er også dejligt at se at så mange støtter op 
omkring vores arrangementer. Om det er en gåtur 
til jul, en udstilling eller nose-work prøve, så ser vi 
at der er en stor lyst til at være med. Derfor er det 
også dejligt at de fleste af vores opdrætter melder 
deres hvalpekøbere ind i klubben, som en del af deres 
hvalpepakke. Det er en flot tilbud, så lad os få alle 
opdrættere til at se dette som en god måde at nye 
hvalpefamilier, kan møde klubben på. Mange af dem 
vil sikkert syntes at der er tilbud, som de vil nyde at at 
deltage i.

En stor tak skal igen lyde til alle de frivillige som altid 
trækker i arbejdstøjet når der er brug for hjælp. Uden 
jer var arrangementer ikke blevet gennemført lige så 
gnidningsfrit. Tak og atter tak 

 
Den Ordinære Generalforsamling 
Dato:   Lørdag d. 25. april 2020
Tid:   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.

  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

Generalforsamling 2020

  UDSAT
 på grund af

Coronavirus/
Covid-19 smittefare

  Foto:Torben Øtoft
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Generalforsamling 2020

 Avls og Sundhedsudvalgets beretning
 

Den HD & AD statistik

2019 står som året med det laveste antal røntgen foto 
siden 2012, kun 17 hunde blev fotograferet (=21% af 2017 
årgangen) og desværre havde to af dem C hofter. Samme 
hunde fik også deres albuer fotograferet og her havde tre 
af dem 1 på albuerne. 

Kuld

I 2019 så 7 dejlige kuld med i alt 52 hvalpe dagens lys. 
Det er skønt og vist meget usædvanligt at Ridgeback 
klubbens opdrættere år efter år kun laver kuld der følger 
klubbens avlsanbefalinger og samtlige stambogsførte 
hvalpe har det røde stempel ” Denne hund er avlet efter 
Rhodesian Ridgeback Klubben og Dansk Kennel Klubs 
avlsanbefalinger.” 

Ridgebacks har altid fået mange hvalpe, men sidste år 
varierede det fra det mindste kuld på 1 hvalp og det 
største på 13 (hvor dog ikke alle overlevede) hvilket gav 
et gennemsnit på kun 7,8 hvalpe pr kuld, mod normalt 8,5. 
Små kuld associeres ofte med for tæt avl, men kun et kuld 
født i Danmark i 2019 har indavlskoefficienten 
6,25% , resten er vores sædvanlige 0%. 
8 af de fødte hvalpe er ridgeløse                   
/Helle   Foto: Jytte Lefolii Spencer
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Blad og Web beretning 

Både blad og web - styret på forbilledlig vis af 
Dorthe Højer Kristensen og Sven Jesper Knudsen er i 
allerbedste gænge. 

Bladet er fint og professionelt sat op men mangler som 
altid input fra DIG - både artikler og billeder modtages 
med kyshånd 

Webben fungerer fint efter sin nylige store omlægning. 
Den kunne dog også bruge mere frivillig arbejdskraft til 
opdateringer, reklamering for vores begivenheder osv 
så hvis der sidder en frivillig derude som har lyst til at 
arbejde tæt med bestyrelsen og som har lidt forstand 
på WordPress osv. så ville det være dejligt      
     
 /Helle

Kasererens beretning

2019 har igen været et økonomisk godt år for Rhodesian Ridgeback Klubben. Sammen har vi generet et overskud på kr. 
28.616,77.

Kontingentindtægterne steg med ca. kr. 4.000, -, hvilket vi tager som udtryk for, at klubbens medlemmer er trofaste og 
nye, vælger at forblive i klubben.

Udstillinger gav sammenlagt et underskud på ca. kr. 8.500, -, hvilket bl.a. kan henføres til høje flyudgifter til dommere på 
RR-Dagene.

Schweiss gav et mindre underskud mod et stort overskud på ca. kr. 5.000, - i 2018.

LP-prøver derimod landede på et plus på kr. 350,- mod et minus i 2018 på ca. kr. 2.500, -.

Rally-prøver gav i 2019 et underskud på ca. kr. 3.500, -, hvoraf hovedparten skyldes anskaffelse af nye holdere til rally-
skilte.

Årets positive overraskelse var den nye disciplin NoseWork, som gav et overskud på ca. kr. 9.000, -.

Årets mentaltests gav også et pænt overskud.

Salget af RR-varer, herunder bogen ”Ridgeback Revealed”, gav et flot overskud på kr. 6.800, -, og vores egen bog gav kr. 
2.090, - i tillæg.

Et fald i tryk af bladet skyldes markant fald i trykomkostningerne, hvorimod portoen, som forventet steg med ca. 50%, 
således at den samlede udgift steg med ca. kr. 4.800, -.

Klubbens egenkapital steg med ca. kr. 25.000, -.

Bestyrelsen har i 2019 taget beslutning om, at det henstående overskud fra World Congres 2016 skal danne det 
økonomiske grundlag for afholdelse af vores races 100-års jubilæum i 2022.

Sammenlagt betragter bestyrelsen resultatet for 2019 som særdeles tilfredsstillende         
/Poul 

  Foto: Helle Green



 
Aktivitetsudvalgets beretning

2019 blev igen et forrygende år i 
aktivitetsudvalget, vi lavede pænt overskud på 
stort set alle arrangementerne (se kassererens 
beretning) især nosework prøven, for alle racer i 
kolding blev et stort hit. 

Prøverne til RR dagen, var også vel besøgt, hvor vi 
her fik ekstraordinært lov, fra dkk til en lille officiel 
nosework prøve. Hvor 7 RR deltog. Jeg vil her 
opfordre alle der går med en lille drøm om at gå til 
en prøve med sin hund om at gøre det til ridgeback 
dagene, der er god tid til den enkelte, og der bliver 
altid taget hensyn til at hunden højest sandsynligt 
også udstiller. 

Vi har en udfordring mht. Schweiss prøven i 
forbindelse med RR dagen da det ikke kan ligge i 
samme weekend.pga udstillinger begge dage.

Jeg håber stadig, nogen melder sig, til at stå for 
lure coursing på sjælland. det kunne være fedt at få 
noget igang der.

Husk at alle klubbens medlemmer må arrangere 
prøver, fællestræninger, gåture mm man behøver 
ikke være i udvalget, dog skal officielle prøver 
og andet hvor der er økonomi iblandet, ansøges i 
bestyrelsen. ellers bare giv den gas med jeres hunde 
de vil elske jer for det. 

Vi ses 20/21 /Annette

 
Udstillingsudvalgets beretning

I 2019 afholdte klubben i alt 6 udstillinger, og 1 skue, RR-
dagene var en dobbeltudstilling, dvs. både udstilling lørdag 
og søndag, noget som vi ikke har gjort i mange år. Vi valgte 
også at lave et skue, til RR med fejl, dog var tilslutningen ikke 
stor, og derfor vælger vi måske ikke at gentage dette i den 
nærmeste fremtid.

Vi have i gennemsnit 46 deltager på de 6 udstillinger, hvilket 
må siges at være flot, i lyset af at DKK efterhånden har mange 
tilbud også. Dette gør i øvrigt at vi i 2020 kun afholder 4 
udstillinger, hvor de 2 er en dobbelt igen til RR-dagene. 
Vi syntes det er super hyggeligt med vores klubudstillinger, 
hvor vi også kan finde nogle spændende dommere til at 
komme og dømme. Vi havde en bred palet af internationale 
dommere hvor 5 ud af 6 var fra det store udland – så som 
Slovakiet, Holland, USA, Australien og Østrig. Og alle 
opdrætterdommere.

Det kan godt ses på økonomien, for det koster at flyve 
dem ind fra nær og fjern, hvilket gav os et minus på 8500 
kr. Men vi syntes det haer været det værd. En enkelt var 
en dansk nyuddannet dommer, hvilket vi syntes er vigtigt 
at få i gang, og gerne på klubbens egne udstillinger. Dette 
fortsætter vi med i 2020, hvor vi har 2 nye danske dommere på 
programmet.

Husk at give en hjælpende hånd med ved vores arrangementer. 
Ingen syntes det er sjovt at stå med ”aben” alene, udstilling 
efter udstilling.          
/Nada

  Foto: Nada Nicolic
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Kandidatur til bestyrelsen

Poul Haagen Jensen

Årene går, og min plads i bestyrelsen er igen på valg. At der 
ikke er opstillede modkandidater, tager jeg som et udtryk 
for, at klubbens medlemmer ønsker, at jeg skal fortsætte mit 
arbejde i klubbens bestyrelse.

I over 10 år har jeg stået for klubbens økonomi, og jeg 
kan med tilfredshed sige, at det går klubben økonomisk 
fortræffeligt. Ikke mindst takket være de frivillige i udstillings- 
og aktivitetsudvalgene, der gang på gang har lavet flotte 
overskud med klubbens arrangementer.

En opgave, som kasserer i en klub, hvor fornuften råder, 
er en ønskepost, som jeg gerne påtager mig i endnu en 
periode.

I skrivende stund hersker der jo covid-kaos i verden, hvilket 
også påvirker Ridgebackklubbens arrangementer. Alt er 
aflyst og vil nok være det en tid endnu, men vi kommer ud på 
den anden side og vil på den ene eller anden måde kunne 
dyrke vores fælles passion “The Rhodesian Ridgeback”.

Pas godt på hinanden til vi mødes igen.

Mange hilsener
Poul

9

  Foto: Dorthe Højer Kristensen
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Sorgen over at miste sin højt elskede hund

I skrivende stund har jeg netop sagt farvel til Filly, min 
skønne Ridgeback-pige. Et bekendtskab som varede i 7 
år og 9 måneder. Med andre ord, alt for kort tid. Og jeg 
synes det har slået meget hårdt denne gang, og tænker 
”hvorfor?”. 

Jeg har haft hund – Ridgeback – i 29 år, uden pause. Og 
det gik op for mig, at jeg i alle disse år aldrig har oplevet 
at miste én af dem, uden at have haft en anden, som jeg 
kunne søge trøst hos. Denne gang var der ingen. 
Nu er det ikke sådan, at jeg påstår, at det eneste 
rigtige er at have mindst to hunde i sit hjem. Der er 

Af Lena Carlsson

mange måder at have hund på, og at sørge på. Nogle 
hundeejere har brug for meget tid til at bearbejde sorgen 
efter de har sagt farvel til deres trofaste følgesvend, og 
de har slet ikke lyst til i længere tid at tænke på at få 
en ny hund. Andre anskaffer sig en ny hund ret hurtigt. 
Og så er der dem, som helst vil have, at der er en hund 
mere, så der bliver en overlapning. 

Jeg har brugt en del tid på det sidste med at google 
hund, og jeg havnede på et tidspunkt på den svenske 
hundebeskyttelsesforenings hjemmeside (Hundstallet) 
og klikkede på et link om sorg, og kom ind på denne 
artikel:

At turde sørge, læger sorgen

Hvordan håndterer man sorgen efter en elsket hund? 
Og er der forskel på at sørge et menneske og sørge en hund?
Vi spurgte den folkekære ”radio-psykolog” Allan Linnér.

Tekst: Milena Bergquist – Foto: Hanneke Bonthuis
(Oversættelse: Lena Carlsson)

(Sakset fra www.hundstallet.se)

bunder ofte i uvidenhed, at de ikke selv forstår eller har 
den erfaring. 

Hvad præger en følelsesmæssig relation med en 
hund?

– Samspillet med en hund er jo unikt på mange 
måder. Det er en relation som bygger på gensidighed 
og uforpligtende kærlighed, og er mange gange en 
enklere eller renere relation, end den med et menneske. 
Samspillet kan være så rigt og umiddelbart. Du kan jo 
ikke spørge en hund og få tydelige svar, men du ser og 
føler og kan også projektere egne følelse og personlige 
behov på hunden, som gør at I passer sammen. Hunden 
findes der, og møder dine behov på en meget mere 
åbenbar måde, end hvad mennesker gør. Naturligvis har 
hunden også behov, men de er mere basale.

– Jeg kommer til at tænke på et eksperiment, som 

Er der forskel på at sørge over et menneske, og 
sørge over en hund?

- Jeg vil godt sige, at der findes mange følelsesmæssige 
ligheder. Efter tabet af en vigtig relation, plejer der at 
følge sorg, uanset om det er efter en højt elsket hund 
eller et menneske. Det indebærer også ofte sorg over en 
mistet identitet, som er skabt i samspillet med hunden, 
hvor forskellige sider af én selv er blevet udviklet. På 
en måde er sorgen måske ”renere”, fordi en relation 
til en hund mange gange er mere ukompliceret end 
den med et menneske, som kan indeholde indslag af 
modstridende følelser. 

Det sker, at den som sørger over en hund hører: 
”Hvordan kan du være så ked af det, det er jo bare 
en hund?” Hvordan forholder man sig til det?

– Det er synd, at mennesker udtrykker sig sådan. Det 
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blev udført med mennesker, som havde forskellige 
udfordringer, og delfiner. Delfinerne var der bare for 
legen og samspillet, og de var også tydelige med sine 
grænser, hvilket gjorde at menneskerne hurtigt fik 
det betydeligt bedre. Dette samspil ligner det mellem 
menneske og hund, og er helende i sig selv.

– Indenfor psykologien plejer man at tale om begrebet 
”Good enough mother”, hvilket kan oversættes med 
”Tilstrækkelig god mor”. Det vil sige en mor som findes 
der, og som giver tryghed, og tilfredsstiller et barns 
grundlæggende behov, hvilket ofte er nok for, at man 
som menneske får en slags grundtryghed. Man kan sige 
at hunden er som en ”Tilstrækkelig god mor.”

Det siges at sorgen har forskellige stadier?

– Det kan godt passe, hvis vi taler i termer af et år. Når 
julen kommer, mindes man sidste jul tilsammen med 
sin hund. Når isen begynder at tø mindes man måske 
gåturene langs en frossen sø. Så kommer sommeren 
og da mindes man pindene man kastede ud i vandet, 
hundens glæde over at hente dem, og så videre.

– Sorgen har ingen given tidsbegrænsning. Den er 
individuel og kommer i bølger, på skift regelmæssigt. 
Den går i faser, som ikke nødvendigvis følger et bestemt 
forløb.

Hvordan håndterer man sorgen?

– Lad den finde sted og indtage en plads. Det er vigtigt 
at tillade sig selv at være i sorg. Det er da, at man 
læges. At håndtere tab og at sørge er en del af livet, 
og der findes ingen anden måde at komme sig over en 
sorg. Det kan være vigtigt at dele sorgen med nogen, 
men ikke med hvem som helst. En dyb sorg er intim og 
skal respekteres. Ofte ved man, hvem man kan tale med 
- nogen som forstår og måske har samme erfaring.

Hvordan kan man støtte nogen, som er i sorg?

– Gennem at bare følelsesmæssigt være der, være 

nærværende. At lytte med stor respekt, uden at gribe 
ind og forsøge at gøre sorgen lettere. 

Nogle kan være i tvivl om beslutningen af at 
anskaffe sig en hund, netop af den grund, at man 
som ejer må tage beslutningen, når det er tid for 
hunden at dø. Hvad er dine tanker om det?

– Når man beslutter sig for at skaffe en hund, må man 
være forberedt på, at den dag kommer, selv om det kan 
føles langt væk, når det er en hvalp. Føler man angst 
over, hvordan man skal klare at tage beslutningen, når 
hunden behøver at forlade livet, eller hvis man er bange 
for at ikke kunne møde sorgen, så er det bedre at lytte til 
det, og lade være med at få sig en hund. 

Alternativt tænke over det et stykke tid, indtil man føler 
sig sikker. At få en gammel hund kan kræve en ekstra 
dosis mod, da man ved, at tiden er begrænset. Men man 
kan aldrig vide, hvad der vil ske, ikke engang når det 
gælder en hvalp.

Aflivningsbeslutningen kan være forbundet med 
skyld. Er det ok eller forkert?

– At føle skyld er ikke spor forkert. Det ligger i ”kortene”. 
At bestemme over liv og død er jo en helt speciel 
handling, som vi ellers aldrig står overfor. At tage 
sig retten til at bestemme over et andet liv er derfor 
mærkeligt, men alternativet er værre; at lade hunden 
leve for længe og måske lide på grund af vores egen 
skyldfølelse. 

Vi får en hund til låns et stykke tid, og som hundeejer må 
vi være beredte på at lade hundens ve og vel gå forud 
for vores egne følelser. Vi må ikke være egoistiske, men 
i stedet for altid tænke på det bedste for dyret. Men 
skyldfølelse kan være irrationel og få specielle ytringer. 

Jeg anbefaler, at man er sammen med hunden, når den 
sover ind. Det er en stærk oplevelse. At turde opleve 
sorg - og at turde sørge gør, at vi heler.



Medlemmernes Sider 
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Send jeres indlæg og fotos til blad@ridgebackklub.dk

  Foto: Helle Green

  Foto: Jytte Lefolii Spencer
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  Foto: Ellen Ladekjær Christensen

  Foto: Lena Carlsson

  Foto: Nada Nikolic



Vandreferie med Rhodesian Ridgebacks er 
fantastisk, og kan hurtigt blive en oplevelse for livet. 
Det er slet ikke så svært, og turene kan tilpasses 
smag og behag. Jeg vil her skrive lidt om mine 
erfaringer fra vores vandreeventyr i Alperne, og 
håber på at det kan motivere til en tur på fjeldet, i 
bjergene eller hvorend I nu begiver jer hen.  

Vi har altid rejst meget med vores hunde, og holder 
meget af at rejse med hund. Denne gang var dog noget 
helt specielt, for jeg skulle selv afsted med vores to 
Rhodesian Ridgeback drenge. Jeg var ikke i tvivl om, 
at vi skulle til Dolomitplateauet Seiser Alm, en alpin eng 
i høj højde med en ekstrem bjergrute, som jeg havde 
forelsket mig i. Det er tempereret på bjergene med ca 
20-25 grader, mod 30-35 grader i dalene.  

Til planlægning af ruterne brugte jeg appen komoot. Det 
er en billig løsning hvor man kan downloade kort, se 
ruter andre har planlagt og ofte er der billeder, eller man 
kan selv planlægge ruter. Alle ruter mærkes med ca gå 
tider, højdemeter og sværhedsgrader - blå for let, rød for 
middel og sorte for svær. 

Sværhedsgraden af ruterne er vigtige at forholde sig 
til. Mit mål havde 1.500 højdemeter,  20km strækning 
og jeg forbrændte ca halvanden gange en maraton på 
sådan en tur! Og med to voksne han RR-basser på 45 
kg, så skal man forholde sig til den træning der skal 
til for at hundene kommer sikkert igennem.  Vi brugte 
ca to uger - først Harzen, så Oberstdorf, Baal og sidst 
Dolomitterne  - hvor vi fik skruet  op for stigningerne.  
Men det behøver slet ikke være så ekstremt, man 
kan bare tage en lift, hvor hunde ofte må komme med 
(nogen steder er det påkrævet mundkurv), og nyde den 
flotte natur i bjerghøjde.  

Forhindringer skal dog trænes. Vi skulle både udfordres 
af trapper lavet af elefantriste, køer der ikke var så 
venlige  og meget stejle og smalle stier, hvor vi mødte 

modgående. Vores mangel på lydighed fik lige et 
gevaldigt spark: “stop” og “plads” på både højre og 
venstre side skulle friskes op, og med tiden kom “frem”  
for at de skal gå foran og “hinter” for at gå bag mig. 
Jeg fik hurtigt selv lært ikke at overgøre det, at give 
hunden tid til at løse en forhindringen og tid til at slappe 
af bagefter. Det var ultimativt fedt at se, at de to drenge 
kunne noget forskelligt, og ved at kopiere hinanden 
begyndte de at samarbejde. 

Hundene fik nogle gode seler som de kunne bevæge 
sig frit i; for eksempel, non-stop, Ruffwear, DOG 
Copenhagen.  Linen er nok mere individuelt. Mine favorit 
blev en 2m klassiske læder line, som beholder et godt 
greb i al slags vejr. Vi havde godt med forbinding med, 
specielt elastik gaze til forbinding af en skåret pote. 
Jelly kunne godt have brugt nogle sko på de sidste ture, 
medens Jabali har lidt hårdere trædepuder. Og så havde 
vi vand med. Mine Ridgeback drenge drikkede ikke 
overvældende, men alligevel 4 litter på en tur. Fordelen 
ved de populære skisportssteder er de mange små 
hyggelige kroer hvor man kan få fyldt op. 

Hotellerne var super simple at finde. På booking.com er 
det let at frasortere steder hvor kæledyr ikke er tilladt, 
og derefter er det bare at vælge. Sydpå er det ingen 
problemer. For god orden skyld, skriv antal hunde i 
kommentarfeltet. Hotellerne er flinke til at svare igen, 
ofte med beskeden at det kostede 10 euro ekstra pr 
hund. Vores Ridgebacks sover i sengen og hoteller 
er ikke undtaget. Men vi har altid egne lagner og 
håndklæder med til dem, og sørger for at de næste der 
komme med hund er lige så velkommen.  

Bilturen derned blev en fest med komoot appen. 
Jeg kunne planlægge gåture hele vejen fra hjem 
til destination, og selv hotellerne blev valgt efter 
muligheden for en morgentur. Det synes jeg næsten var 
mest fascinerende, for lige meget hvor man var, var der 
gode ture. Jeg var jo også i det bedste selskab af et par 
vandreglade Rhodesian Ridgebacks.

      Vandretur i Alperne
       af: Sven Jesper Knudsen
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Referat fra Bestyrelsesmøde

Tilstede: Nada, Helle C, Poul, Annette, Helle L

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat 
a. Godkendt

2. Indkommende og post

a. Fra DKK: 
i. Blive agility instruktør
ii. Opdateret Rally reglement og titler
iii. Ny dommer og ringpersonale instruks for 2020
iv. Nye takster for kørsel
v. Nyt om EDS DK 2023 (I perioden 15-22 maj kan 
Specialklubberne lave circuit udstilling i forbindelse 
med EDS)
vi. Mail fra DKK vedr forsikring, vi tegner 
arbejdsskadeforsikring så alle frivillige er dækkede 
for evt skader på prøver og udstillinger. Dette kunne 
også være relevant for lurecoursing. Poul undersøger 
nærmere                

b. Instilling fra Toke Larsen om at komme på racen 
som elev 

c. Formandsmøde 14/3 det tager Nada
d. Brev fra medlem vedr regelændring. Bestyrelsen 

er ikke enig i at en præcisering af reglerne er det 
samme som en ændring og medlemmet har fået 
besked

3. Udgående post

a. 2 velkomst mails til nye medlemmer
b. 1 pakke med regnskab til revisorer (28.1)
c. 53 rykker mails vedr kontingent

4. GF 2020 kandidater til bestyrelsen samt 
indkommende forslag

a. Ingen indkomne kandidater
b. Ingen indkomne forslag
c. Dirigent booket 
d. Vi må gøre det for godt :-)

5. Blad 4  

a. GF Info tid sted
b. Bestyrelsens beretning og beretning fra udvalg
c. Regnskab (PJ)
d. Hjælpere til RR dagen bedes melde sig

6. Regnskab- Ansvarsforsikring via DKK 

a. Overskud på 28.616,77

7. Rapport fra udvalg: 

a. Udstilling:
i. Sidste dommer på RR dagen - ringpersonale skal på 

plads

b.   Aktivitet 

i. Ændring af regler for klub schweiss champion. 
Ændringer af regler til Årets schweiss hund. 
Vedtaget af bestyrelsen, skal godkendes af DKK 
snarest muligt

ii. Dorte og Torben Alsing-Øtoft har valgt at udtræde af 
aktivitetsudvalget

c.   Avls og Sundhed 

i. Betaling for hvalpelisten. Fra 2020 er hvalpelisten 
gratis så længe klubbens økonomi tillader det og evt 
indtil DS tjek team etableres.

d  Web/Blad

i. Blad skal være udsendt 1/4

8. Hvalpe koordinator

a. Klarificere hvem man skal henvende sig til når man 
planlægger hvalpe (HL)

b. Mange interesserede ringer hver måned

9. Omplaceringskoordinator

a. En hund omplaceret succesfuldt, 1-2 måske på 
vej. Det er skønt at folk der går og overvejer det 
henvender sig til klubben

10. Boden - Pris på bøger til hvalpekøbere

a. Opdrætterpris ved køb til hvalpekøbere 100,- /stk 
ellers normal pris 190,- 

b. Køb 20 stks af Timmys bøger

11. Eventuelt

a. Reklame for RR dagen godkendt
b. Roll up til udstilling : kort om racen
c. Ingen årstal på rosetter

RRK bestyrelsesmøde søndag  d. 16/02 2020 på Scandic i Odense
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  Foto:Torben Øtoft

  Foto:Lena Carlsson
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UdstillingsKalender 
Udstillingsåret resten af 2020

2020 Adresse Dommer Arrangør Frist

11.04.20 Brørup Ilaria Biondi de Ciabatti, Peru DKK, Nordisk UDSAT pga Coronavirus/
Covid-19

25.04.20 Strøby Jeanette Balkan, Danmark RRK, GF UDSAT pga Coronavirus/
Covid-19

08.05.20 Roskilde Christine Watson, Cypern DKK, Nordisk UDSAT pga Coronavirus/
Covid-19

09.05.20 Roskilde Wim Wellens, Holland DKK UDSAT pga Coronavirus/
Covid-19

09.05.20 Roskilde Arvid Göransson, Sverige DKK UDSAT pga Coronavirus/
Covid-19

19.06.20 Vejen Marie K. Due Petersen, Danmark DKK, Nordisk 18.05.20/25.05.20

20.06.20 Vejen Jos De Cuyper, Belgien DKK 18.05.20/25.05.20

21.06.20 Vejen Siret Lepasaar, Estland DKK 18.05.20/25.05.20

01.08.20 Odense Anna Sofie Gothen, Danmark DKK, Nordisk 20.06.20/26.06.20

15.08.20 Bornholm Per Iversen, Norge DKK 13.07.20/20.07.20

16.08.20 Bornholm Grzegorz Weron, Polen DKK 13.07.20/20.07.20

29.08.20 Strøby Gill Lawless, UK RRK, RR Dagene 25.07.20

30.08.20 Strøby Timmy U Ralfe, SA RRK, RR Dagene 25.07.20

20.09.20 Ballerup Thomas M. Hehir, Irland DKK 17.08.20/24.08.20

20.11.20 Herning Birgit Sluiter, Holland DKK 19.10.20/26.10.20

21.11.20 Herning Jochen Eberhardt, Tyskland DKK, Nordisk 19.10.20/26.10.20

22.11.20 Herning Lajos Holovitz, Ungarn DKK, Dansk Vinder 19.10.20/26.10.20

05.12.20 Århus Mette Aunsberg, DK RKK, Juleudstilling 31.10.20

Følg med på hundeweb og  klubbens 

hjemmeside for ny dato til 

Generalforsamlig 2020
og

Certudstilling 

Og husk at sætte X i kalenderen

29./30. Aug til klubbens 

RR Dage 2020 



Til RRK’s opdrættere - i en tid med Corona-virus: 

HAR I - ELLER VENTER I – HVALPE? 

Dansk Kennel Klub har i disse dage sendt en e-mail ud med emnet 

”Opdrætter i Coronaland” (til opdrættere, der er medlem af DKK) . Det 

handler om, hvordan vi kan socialisere vores hvalpe og have kontakt til 

potentielle hvalpekøbere under Corona-krisen . 

Hvis I ikke har modtaget mailen, så står der nogenlunde det samme på 

Dansk Kennel Klubs hjemmeside: 

Gå ind her: https://www .dkk .dk/alle-emner/sundhed-og-sygdom/

coronavirus og scroll ned til afsnittet ”Info til opdrættere”, så er det især 

disse punkter, der er interessante: 

+ Hvalpesocialisering 

+ Overdragelsen 

+ Følg op via Skype, Facetime eller Messenger 

+ Vejledning i brug af facebook til hvalpekøber-kontakt . 

* * * * * * * * * 

Avls- og Sundhedsudvalget ønsker jer alle en rigtig GOD PÅSKE . 

Pas godt på hinanden og på jer selv

  Foto:Lena Carlsson

  Foto: Dorthe Højer Kristensen
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FORVENTET LEVERING I UGE 16, 2020

FAR: INTCH NORDCH DKCH SECH FICH 
DEVDHCH NLCH BECH LUJCH KBHV19 
Villagedogs Our BelAmi
HD: A AD: 1

MOR: RBM Lewanika Idanayi
HD: A AD: 0

Kennel Lewanika

Helle Lauridsen
Kastedvej 37
8200 Århus N

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

22

Hvalpelisten
Pr. 01-04-2020

FORVENTET LEVERING I UGE 19, 2020 

FAR: Zindika My E´Obi By Alkina
HD: A AD: 1

MOR: Zindika My Lucky Star Chumani T
HD: A AD: 0

Kennel Kinaya

Marianne Grøn Prior
Lydumvej 20
6830  Nørre Nebel

T: 5122 8601
W: www.kennelkinaya.dk
E: marianne@hos-dyrlaegen.dk

FORVENTET FØDSEL I UGE 16, 20202

FAR: RUCH LTCH BYCH Gens Julia Truly Yours 
Mr. Martell 
HD: A AD: 0

MOR: DKCH Shangalia Avani Kamili
HD: A AD: 0

Kennel Juani

Dorthe Højer Kristensen
Puglundvej 40, Bolhede
6800 Varde

T: 4774 8174
W: www.juani.dk
E: dorthe@juani.dk

PLANLAGT PARRING I APRIL, 2020 

FAR: BEBRCH NLCH DEVDHCH CIB LUCH 
Mafinga Hombarume
HD: A AD: 0

MOR: DKSCH(V) SEVCH Thukela Chisisi Of 
Ajabu
HD: A AD: 0

Kennel Thukela

Dorte Alsing Øtoft
Skrænten 69
4671  Strøby

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



Hvalpelisten
Pr. 01-04-2020

PLANLAGT PARRING I APRIL, 2020 

FAR: PLCH DEVDHCH DKCH Amazulu M’Pele 
In Sunshine 
HD: A AD: 0

MOR: Lewanika Kwasa-Kwasa 
HD: A AD: 0

Kennel Hekima

Kirja Sørensen
Alleen 7
9362 Gandrup

T: 2236 2899
W: www.kennel-hekima.dk
E: kennel.hekima@gmail.com

PLANLAGT PARRING I APRIL, 2020 

FAR: MECH Imkahena Hanouk
HD: A AD: 1

MOR: DKCH SECH DKSCH(V) SEVCH LP1 
RBM Thukela Chasasa Of Ajabu
HD: A AD: 0

Kennel Thukela

Dorte Alsing Øtoft
Skrænten 69
4671  Strøby

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

PLANLAGT PARRING I APRIL, 2020 

FAR: Lewanika Kamuso 
HD: A AD: 0

MOR: Kioni V.D. Cormeulen
HD: A AD: 0

Kennel Hvalpely

Miriam Diemer Petersen
Mejslingevej 86
7100  Vejle

T: 2211 2418
W: www.hvalpely.dk
E: info@hvalpely.dk
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AktivitetsKalender 
2019 Type Adresse Arrangør Frist Tilmelding 

22.03.20 Schweiss prøve Frederikshåb Plantage ved 
Bilund RRK UDSAT pga Coronavirus/Covid-19

29.08.20 LP (ifm.RR Dagene) Strøby Idrætscenter RRK 25.07.20 www.hundeweb.dk

29.08.20 Rally (ifm.RR 
Dagene) Strøby Idætscenter RRK 25.07.20 www.hundeweb.dk

For Øvrige Aktiviteter Hold øje med RRK’s hjemmeside under aktiviteter og med www.hundeweb.dk under prøver. 

 Klubchampionat på schweiss 

Følgende forslag er fremsendt til godkendelse hos DKK 
vedrørende  klubchampionat på schweiss prøver:

KLBSCH(v) for rhodesian ridgebacks med DKSCH(v) 

gældende fra 01.06.2020

• For at opnå KLBSCH(v) skal hunden være DKSCH(v) 
der kræves for at opnå titlen, at hunden er DKSCH, 
efter dkk og rrk gældende regler 

• 3 x 1 pr. på 1000 m 20 timers spor hvoraf minimum et 
er SUD spor

• 1 x 1 pr på 1000 m 40 timers schweiss spor.
• prøverne skal tages over 2 kalenderår 

Der afprøves efter DKK reglement og prøver taget efter 
01.06.2020 tæller
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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 
Møllevangen 33
3460 Birkerød

T: 4581 1040/3023 1450
W: www.hazinas.dk
E: lena@hazinas.dk

Omplacering Pr. 01-04-2020

Der er ingen hunde til omplacering i øjeblikket
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KennelAnnoncer

RRK Sinus Tjekkere
JYLLAND Helle Lauridsen, Stinne Elgaard og Ane Marie Vilhelmsen SJÆLLAND Nada Nikolic, Søren 
Holmgård og Vibeke Poulsen 

Kennel Bitte-Nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7
2870 Dyssegård

T: 3966 3134 / 2822 8746
W: www.bittenus.dk
E: kennel@bittenus.dk

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

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



Kennel Lewanika
Helle Lauridsen
Kastedvej 37
8200 Århus N

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

Kennel Kinyemi
Nada Nikolic & Heidi Nielsen
Øllemosevej 11, Øllemosen
4690 Haslev

T: 2874 3948 - 2788 4008
W: www.kinyemi.com
E: kinyemi@kinyemi.com

Kennel Izinja
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: dorthe@juani.dk

KennelAnnoncer
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Kennel Hekima
Kirja Sørensen
Alleen 7
9362  Gandrup

T: 2236 2899 ell. 5098 2475
W:/www.kennel-hekima.dk
E: kennel.hekima@gmail.com

Kennel Inkiini
Inge Kiilerich Nielsen
Stenhulevej 1
8653 Them

T: 2442 1020
W: www.inkiini.dk
E:info@inkiini.dk



Kennel Thukela
Dorte Alsing Øtoft
Skrænten 69
4671 Strøby

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

Kennel Zindika
Caroline Larsen
Endrupvej 78
3480 Fredensborg

T: 2274 0148
W: www.zindika.dk
E: caroline.l1@hotmail.com

Alle annocerede opdrættere er bosat i Danmark, medlem af Rhodesian Ridgeback Klubben (RRK) 
og Dansk Kennel Klub (DKK). Alle har desuden gennemgået DKK´s opdrætter uddannelse

27

KennelAnnoncer

Kennel Malkias
Thomas Andreasen
Møllegårdsvej 16
6818 - Årre

T: 2012 5586
W: www.hazinas.dk/naya-ross.htm
E: thomas@wiltmann-andreasen.dk

Kennel Ni´Akoya
Helle Cornelius-Knudsen
Rødhøjgårdsvej 19
2630 Taastrup

T: 23295912
W: www.niakoya.dk
E: hellerck@gmail.com

Kennel Makucha
Heidi Bruggebusch
Troldbyvej 19, Ejby 
4070 - Kr. Hyllinge

T: 2623 7163
W: www.facebook.com/kennelmakucha/
E: heidibruggebusch@gmail.com




