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Klummen

Efteråret 2020 blev ikke som mange af os gik og 
håbede, en tilbagevenden til normale tilstande. I stedet 
går vi alle og venter på, hvor meget det bliver nødvendigt 
at lukke samfundet ned igen. 

Heldigvis har vi som specialklub stadig mulighed for at 
afholde specialudstillinger og aktiviteter. I bestyrelsen er 
vi meget tilfredse med at det lykkedes os at arrangere 3 
ekstra udstillinger med meget kort varsel. Vi kan se på 
tilslutningen at I har savnet det lige så meget som os. 
Der er sjældent noget der er så skidt at det ikke er godt 
for noget andet. Hvem ved, måske kan det, at vi ikke kan 
komme ud i verden eller tage på udstillinger give plads til 
at vi indbyrdes i klubben kan få tid til at mødes til mindre 
og mere spontane aktiviteter.

Ved juletid sidste år fik jeg taget mig sammen til at 
køre i dyrehaven og gå en tur med en kæmpe flok 
ridgebackejere. Det var et par skønne timer i selskab 
med andre mennesker med samme interesse. Således 
kombineredes muligheden for at slappe af og nyde 
natur og hund, men også at dele erfaringer med andre. 
Kæmpe cadeau til Dorthe og Torben fra Kennel Thukela 
for at arrangere den aktivitet. Guderne skal vide at jeg 
godt kan få tiden til at gå, men der er så meget mening 
i en eftermiddag i godt selskab. Faktisk så meget at jeg 
tror mit liv lige blev forlænget med et par dage ved den 
lejlighed. 

I bestyrelsen vil vi gerne slå et slag for de mere 
undseelige, men tit meget stemningsfulde fælles gåture, 
en rally øvelsesdag, en gang lurecoursing, fællesleg 
(mellem gode hundevenner). De aktiviteter, hvor det er 
muligt at dukke op fordi man har overskud, den dag. 
Hvis du har overskud til at invitere andre med på 
en gåtur, sætte en rallybane op og hjælpe et par 
nybegyndere i gang, eller kender et sted med plads til 

Af Anne Julie Kimmer Lorentzen 

lurecoursing, så lav et opslag/en begivenhed på vores 
facebookgruppe Rhodesian Ridgeback Klubben eller 
kontakt en af os fra bestyrelsen, så hjælper vi gerne 
med at formidle ideen. 

I bestyrelsen arbejder vi aktuelt med flere projekter til 
glæde for ejere og opdrættere. Det drejer sig blandt 
andet om aftaler med DKK om, at det officielle sinustjek 
af hvalpe kan overgå fra dyrlæge til klubautoriseret 
sinustjekker, tema/sparringsmøder for opdrættere med 
aktuelle emner og vidensdeling, en FAQ på klubbens 
hjemmeside om at leve med en ridgeback, artikler og 
interviews til bladet, som kan gøre os alle klogere på 
Ridgebackadfærd, træning og opdræt. Vi arbejder også 
på at arrangere medlemsmøder hvor vi har mulighed for 
at få jeres input til hvad der kan laves i klubregi og hvad I 
som medlemmer har lyst til at være med til at arrangere, 
så vi på skift kan få glæde af hinandens viden og 
indsigt, arealer, virkelyst og hittepåsomhed. Selv om alt, 
i skrivende stund er betinget af hvad myndighederne 
lader os arrangere, så lad os høre fra jer. 

Afslutningsvis, kan vi orientere om at Annette Hansen 
har valgt at træde ud af bestyrelsesarbejdet. Annette 
har gjort et kæmpe arbejde for at arrangere aktiviteter 
i klubregi. Mange tak for det store arbejde du har gjort 
de sidste år. Det er fuldt forståeligt at der er brug for en 
pause.

Heldigvis har vi endnu en Annette stående i kulissen, 
nemlig 1 suppleant Annette Rosenfeldt. Annette træder 
ind i bestyrelsen og overtager aktivitetsudvalget fra 
Annette Hansen. Annette har tidligere med stor succes 
været en del af bestyrelsen i Ridgebackklubben og vi 
glæder os til endnu en gang at kunne høste af hendes 
store entusiasme og fantastiske evne til at organisere.

  Foto: Annette Rosenfeldt
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Udskiftning i bestyrelsen 
Annette Rosenfeldt træder ind fra suppleant stillingen istedet for Annette Hansen 
som siger: 

Jeg har valgt med øjeblikkeligt varsel at trække mig fra klubbens bestyrelsen og fra 
aktivitetsudvalget.
Jeg magter bare ikke at stå med alle aktiviteterne selv, det har været sjovt - men for meget for en 
person at sætte så mange aktiviteter i gang uden hjælp og jeg er nødt til at fokusere på min egen 
familie og egne hunde.
Forhåbentligt bliver der overskud til at vende tilbage til klubarbejdet igen henad vejen, men lige nu 
kan jeg simpelthen ikke klare det.  

Klubben siger tusind tak for en særdeles god og aktiv indsats, du vil blive ENORMT savnet og jeg 
håber stadig at se dig til forskellige klub aktiviteter . Jeg håber rigtigt meget at der er nogen der 
har lyst til at tage ihvertfald en del af dit store arbejde på sig - kære medlemmer, hvem har lyst til 
at arrangere en Schweiss prøve? Rally prøver? fælles træning? en gåtur? vi har desperat brug for 
ildsjæle i de forskellige regioner så enkelt personer ikke brænder ud   vi ses til prøverne ! Helle L

 Klubchampionat på schweiss 

DKK har godkendt følgende forslag  vedrørende  
klubchampionat på schweiss prøver:

KLBSCH(v) for Rhodesian Ridgebacks med 
DKSCH(v) 

• For at opnå KLBSCH(v) skal hunden være 

DKSCH(v) 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

 Nyt bestyrelses
medlem 

Kære medlemmer af RRK,  

ved klubbens generalforsamling i år blev 
jeg valgt ind som suppleant til bestyrelsen. 
Det er ikke ofte at der kommer andet ud af 
en suppleantpost, end at ens navn skrives 
ind på side to i bladet Ridgebacken. Sådan 
skulle det ikke gå i år. Da et siddende 
bestyrelsesmedlem har valgt at træde ud 
af bestyrelsen har jeg nu fået chancen for 
at komme i aktivt bestyrelsesarbejde. Det 
glæder jeg mig til og håber jeg kommer til at 
tjene klubben til alle medlemmeres fordel. 

 
De bedste hilsner 

Annette Rosenfeldt



I ugerne op til blev der tegnet særlig oversigt over 
udstillingsringen, med korrekt afstand til alle.’

Markeringer for dommer, hunden, handleren, rosetter og 
præmiebordet. 

Der blev designet fine adgangsbilletter, så vi havde styr 
på max antal, som på dagen måtte være 100.

Dagen før fik vi instruks om brugen af kridt maskine, 
som vi kunne tegne hele området op med. Nogen havde 
faktisk glædet sig til at køre med den.

Lørdag morgen stod himmel og jord i et, det var kraftigt 
regnvejr, og området stod under vand. Det var helt 
umuligt at holde udstilling og aktivitetsprøver udenfor.

Så var det godt at vi kunne rulle tæpperne ud inde i 
Strøby Hallen, hvor vi tog begge haller i brug. 

Der blev lavet markeringer på tæpperne, og stole blev 
sat op for at markere indløbet til ringen. Alle var gode til 
at holde afstand.

Antallet af tilmeldte hunde endte på 48, og det er vidst 
ikke helt forkert at skrive, at vi alle var glade for at se 
hinanden igen.

Dagens Dommer var Anna Sofie Gothen og hun har 
efterfølgende sendt denne hilsen:

Det er nogle år siden jeg har dømt racen, og jeg 
synes det generelt var ret så ensartede typer, 
lidt mindre end tidligere, hvilket er fint. Gode 
bevægelser og i det store og hele meget fine 
temperamenter, hvilket er essentielt i racen.

Alle årets pokaler og diplomer blev uddelt. En hyggelig 
tradition i Klubben.

Efter endt udstilling kunne de tilmeldte nyde en god 
middag i  “Cafe Oven På” og alle var trætte da vi tog 
hjem.

Tak til alle som var med til at gøre dagen festlig, og en 
særlig tak til alle dem, som både var med til at “sætte 
op og pille ned igen”, samt alle forberedelserne inden 
dagen.

Uden jer er det helt umuligt at afholde udstilling.

Helle Cornelius-Knudsen
Udstillingsudvalget

RR DAGEN 2020 - Udstilling

Judge

Denise Flaim

Efter mange aflyste udstillinger, og ændrede Covid-19 restriktioner, så blev det endelig muligt at 
afholde udstilling. Dejligt at det så blev RR Dagen som blev den første.
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Bedst i Modsat - BIM 
1: Makucha B’loved Dogo by Falko

2: Villagedogs Our BelAmi
3: Saimon´s Praide Hypnotic
4: Kinyemi Proudly Presenting Paz Peqiin

Bedst i Racen - BIR
1: Izinja Gain`s D`azana

2: Ni’Akoya Kougar Fascination
3: Zindika My Special Hope Una By Ace
4: Makucha B’loved Giza by Falko

Bedste Baby 
Fungai

Bedste Hvalp
Zindika My Brave G´Djaani By Ace

RR DAGEN 2020 - Udstilling
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 Vindere på RR Dagens Specialudstilling 
den 29. August 2020



RR DAGEN 2020 - Udstilling
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Bedste Veteran 
Bikita’s Legacy Anaya

Bedste Danske opdræt
Izinja Gain`s D`azana

Bedste Opdrætsklasse
Kennel Hazinas

Bedste Hovede
Makucha B’loved Dogo by Falko

Bedste Ridge
Makucha Asante Chui by Ajabu

Bedste Bevægelser
Izinja Gain`s D`azana
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RR DAGEN 2020 - Aktiviteter

Vi var jo desværre nød til at rykke indendørs. 

Da vi mødte på pladsen kl 8.00  for at gøre klar, og 
kridte banen, der lynede og tordnede det, så det var 
simpelthen for farligt at være ude. En hurtig beslutning 
blev til vi rykkede indnfor. 

Lp 3 teamet måtte lave deres øvelser lidt på kryds og 
tværs pga pladsmangel, men det gik trods alt. 

Hele 10 hunde deltog i LP, det må siges at være et 

flot fremmøde.  Dommeren var Marianne Jensen 
der er rigtig god til at give tid og få ro på de nervøse 
hundeførere.

Lp’en blev efterfulgt af Rally, her var 7 hunde tilmeldt, 
Dommer Amanda Haue Jacobsen var booket for første 
gang på klubbens prøver, og viste sig at være en rigtig 
sød dommer.

Alle kæmpede bravt og havde en sjov dag på banen, og 
det er jo det vigtigste. 

Hermed en lille reportage fra RR dagen 2020’s aktiviteter. Først vil jeg gerne sige alle i prøvehallen 

et stort tak, for den dejlige stemning, der blev klappet og heppet, og ikke mindst vist stort hensyn til 

de teams der var i ilden. 

 

Lp 3: vinder Torben og Barika
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Lp 2: Susanne med Balou og Annette

Lp 1: Helle Stinne Helen og Annette bestod med 1 pr



Rally begynder: Annette/Kozi,  Mathilde/Sam , Karen/Galu og Carsten/Cheko 
 

Rally expert: Annette/Rafiq, Susanne/Balou

Tak for en skøn dag vi ses forhåbentlig  til schweiss prøve i Rold den 8 /11 2020 

Aktivitetsudvalget Annette Hansen 

RR DAGEN 2020 - Aktiviteter
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RR DAGEN 2019 - STORT TAK
STORT TAK til udstillingsudvalget og aktivitetsudvalget for det store arbejde 
I har lagt i, på trods af Corona restriktioner, at give os en hyggelige RR dag 
også STORT TAK  til alle sponsorer:

Præmier sponsor:
Kingsmoor Petfood

Pokal sponsorer:
Kennel Bikita`s Legacy 
Kennel Hazinas 
Kennel InKiini 
Kennel Juani 
Kennel Lewanika 
Kennel Makucha 
Kennel Ni`Akoya 
Helle Stål Højmark 
Charlotte Vinther
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Hvorfor blev det en Rhodesian Ridgeback 
Af: Flemming Ørnø
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Min kone er vokset op med schæfer, og det var derfor 
helt naturligt, at det også skulle være den race, som blev 
vores første hund sammen.
Faktisk var det helt utænkeligt at det overhovedet kunne 
ændre sig på noget tidspunkt. 
En gang schæfer,  altid schæfer, - hvilket svigerfar var 
helt enig i.

Tilbage i 2009 var jeg med mit job, Kopenhagen Fur på 
kursus i Namibia.
Her skulle vi blandt andet besøge en Farmer med 
Swakara får.
Farmeren havde en hundeflok på 3 og de blev brugt til at 
holde øje med området.
Da vi ankom til farmen, så lå de på ladet af en Pick Up 
og skuede ud på gårdspladsen.
 
De to var af en ubestemmelig race, den tredje hund 
vidste sig at være en Rhodesian Ridgeback tæve. En 
helt ukendt race for mig på det tidspunkt.
Selve farmen var så stor at ejeren havde en flyver for at 
kunne overskue hele arealet.
Men vi skulle ud til et mindre område i det fjerne for at 
se nogle af hans får, og kørte i bil dertil. Alle hunde løb 

med ved siden at bilen, - på vej hjem sad de på ladet 
sammen med os andre.

Vi skulle spise middag på farmen, og der fik jeg selskab 
af Ridgebacken, som lagde sig ved siden af mig, til stor 
undren for ejeren. Den havde aldrig før lagt sig ved en 
fremmede. Så var jeg solgt, hun var meget smuk og 
elegant, og hun havde valgt mig.

Samme aften sendt jeg en sms hjem, - jeg har fundet 
den næste hund vi skal have.

Jeg var i Namibia i en måned, og da jeg kom hjem, 
startede det fællesprojekt, som nok er det vi har været 
allermest forberedt på i familien.
Vi fik googlet os frem til smukke billeder og 
racebeskrivelse og ikke mindst klubbens udstillinger på 
Sjælland. 

Vi tog afsted til St Merløse for at se på racen 
herhjemme. Kom ind i hallen og blev så fint modtaget. 
Der var mange hunde og der var HELT stille. Sådan er 
det ikke når man tager på udstilling med en schæfer, - 
der kan ingen høre noget for hundeglam og handlere 
som giver den gas i ringen.



Så gik der lidt panik i min kone, og så måtte vi 
undersøge om vi kunne komme i betragtning til en tæve.
Heldigvis lykkedes det, måske fordi vi var forberedte og 
var mødt op til flere af udstillingerne.
Så gik det pludselig stærkt med dejlige hvalpebesøg og 
skønne timer i hyggeligt selskab.

April 2012 hentede vi vores første Ridgeback og hun 
gik så fint i spænd med schæferen som nu var blevet 
8.5  år. Han livede faktisk op, og de nåede at få 1 år 
sammen, inden vi måtte sende ham over regnbuen.
Der blev helt stille med kun en hund, - der var meget 
mere lyd på vores schæfer end på Ridgebacken.

Siden er der kommet flere til, så flokken er nu på 3 
Ridgebacks og 1 Whippet, men det er en helt anden 
historie.

15

Vi var nærmest kun lige ankommet før jeg fik en 6 
mdr. gammel han i hånden; - ”hold ham lige” og så gik 
ejeren. Skøn hund, og vi skulle kun kigge 
Men der herskede ingen tvivl, næste hund skulle være 
en Rhodesian Ridgeback. 

Vi var dog helt enige om, at det skulle ikke være 
samtidig med vores schæfer, han var spået et kort 
liv pga sygdom. Det ville være synd at byde ham en 
energisk hvalp. 
Så vi ventede og ventede, schæferen blev ældre og 
ældre.

Vi nåede at besøge tre udstillinger på Sjælland og lige 
pludselig gik det op for os, at den tæve, hvor vi havde 
hilst på flere af hendes ”hvalpe” havde fået sit sidste 
kuld.



Referat fra Bestyrelsesmøde
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Referat fra RRK Bestyrelsesmøde 13.september 2020 på    
Hotel Sinatur, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 
 
 
 
Deltager, Julie, Poul, HelleL, HelleC 
Afbud fra Annette, 
 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 5.07.2020 
2. Indkommende og udgående post 
 
Indgående: 

- Ansøgning om at gå elev hos Gunnar Nymann 4.10.2020 
- DKK, løbende opdateringer om Corona restriktioner, de vigtigste er 

offentliggjort. Ligesom aflyste DKK udstillinger 2020 
- Nye DKK udstillinger i 2021, kan ses på DKKs hjemmeside 
- Medlem som ville vide hvor Klubbens vedtægter kunne findes, - de ligger på 

hjemmesiden.  
 

Udgående:  
- 7 velkomst breve hvalpekøbere hos Kennel Hekima 

 
3. Blad 3 

- Vi er i gang med at få det sidste tekst skrevet 
- Listen over sponsorer med TAK skal med i bladet.  
- Forslag til flere nye artikel serier: Bla. om nye ejere. Hvorfor valgte du RR? 
-  

 
Blad 4, forslag til artikler:  

- Opdrætter før/nu,  
- Hvordan/hvorfor valgte du din første Ridgeback? 
- Er Ridgeback den rigtige hund til dig? 
- Aktiviteter/ Udstillinger: sådan kommer du i gang med begge dele 
- Træning med din Ridgeback 
- FAQ en serie af spørgsmål, som besvares enkeltvis i bladet og efterfølgende 

lægges på hjemmeside. På den måde får vi lavet en god side med svar på alle 
de spørgsmål en RR ejer må have. 

 
 
4. Regnskab  
Økonomien ser godt ud, selvom RR Dagen ikke giver overskud, denne gang pga 
Covid-19 restriktioner gav færre hunde og deraf mindre indtægt, mens udgifter til 
feks pokaler er stabile 
Medlemmer 257  
 
6. Nyt fra udvalgene  

- Udstillingsudvalg -De to afholdte udstillinger blev evalueret, begge var forløbet 
glat og Corona fulgt. På udstillingen i Hadsten blev det ganske kort efter 
udstillingsafslutning bemærket at et par tæver var blevet byttet om i 

                                                                                                                                
rækkefølge. Klubben kontaktede øjeblikkeligt DKK og det blev rettet mandag. 
Der blev også lagt besked ud på Facebook om fejlen  

- Vi er nødt til finde et nyt sted indendørs til 4.10. HelleC er på opgaven.  
 
 
Udstillinger 2021 
30.januar, Strøby  
24.april GF Udstilling, Strib Idrætscenter/ Årslev Hallen  
4 og 5.september RR Dagen 2021. HelleL og Annette finder stedet! 
4.december 2021 Juleudstillingen Strøby 
 
Såfremt DKK aflyser nogle af deres udstillinger, så er vi klar til at rykke ud med egne 
RRK udstillinger. 

Vi laver en ny FB gruppe til Udstillingsudvalget- HelleC fikser den 
HelleC tager fat i AnnetteR 

Aktivitetsudvalget laver det samme 

 
Aktivitetsudvalget  
DKK har godkendt Klub Schweiss Championat, reglerne bliver publiceres på 
hjemmesiden 
   
Avls og Sundhed,skal have møde i kommende uge, her skal bl.a. diskuteres klub DS 
check, støtte af RRK opdrættere og registrering af DNA test 
 
Web/Blad  
HelleC rydder op gamle opslag på facebook  
Se i øvrigt punktet om blad 3 og 4 
 
Annoncer for bøgerne, og Her vogter jeg skilte, i hvert blad Rhodesian Ridgeback 
bogen og skiltene er hos HelleC og Timmy Ralfe bøgerne hos Annette - de 
sidstnævnte skal optælles til lageret 
 
7. Revision af lovene 
Bestyrelsen har kigget på opdatering af vedtægter, og kommer med et forslag til GF.  
Punkter til revision er valg til bestyrelsen i tilfælde af manglende opstillede, 
bibeholdelse af hvalpeanviser stillingen plus generel gennemgang af lovene. Vi ser på 
andre klubbers måde at håndtere tingene 
 
8. Styrkelse af medlems engagement, plan for efteråret kommer snart 
Aktivitets udvalget ØST/VEST arbejder videre. 
 
9 . Næste møde og kommunikationsform i gruppen 
Næste møde 22/11. HelleL foreslår at diskussioner på FB holdes til et faktuel 
minimum og at man istedet griber telefonen og ringer hvis der er noget man ikke 
forstår. Vi bør også afholde hurtige FaceTime eller lign møder hvis der er fælles ting 
der skal på plads. 
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Send jeres indlæg og fotos til blad@ridgebackklub.dk

  Foto: Ane Marie Vilhelmsen

  Foto: Karina Green
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  Foto: Cecilie Haugaard-Rosenfeldt

  Foto: Ane Marie Vilhelmsen   Foto: Karina Green
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Omplacering af Kenya
Pr. 01-10-2020

Hvad får du hvis du mener at du kan rumme Kenya?

Du får en loyal skøn hund. Hun er meget rolig 
indendørs, ligger og flader ud på sin pude eller sin 
briks. Går velopdragen i snor. Nem at kalde til sig og 
gi snor på ved møde med andre hunde. Elsker at køre 
bil og gå ture. Alt i alt en skøn hund der bare ikke kan li 
andres børn. Tidshorisonten for omplaceringen er ultra 
kort, da familiens børn er informeret om situationen og 
slet ikke kan bære det mere.

Al kontakt til omplaceringskoordinator, 
tlf. 30382265, Margit Sand

Rhodesian Ridgeback tæve på 3 år

Kenya søger ny familie på følgende vilkår:

• Rolig og stabil familie med god hundeerfaring
• Ingen små børn, ikke for mange gæster
• Ikke for meget alenetid
• Gerne i rolige omgivelser
• Gerne med mental stabil anden hund i 

husholdningen

Og hvorfor disse krav? Kenya er en meget stor 
hund, der nok ikke har fået den fornødne prægning i 
starten af livet. Kom direkte fra opdrætter i udlandet 
som 5 md gammel. Er utroligt knyttet til sin familie 
og overbeskyttende. Beskytter egne børn i familien, 
så det er tæt på umuligt at have legekammerater på 
besøg! Hun er meget hengiven over for egne 4 børn 
på mellem 1,5 år til 12 år
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RRK Sinus Tjekkere
JYLLAND Helle Lauridsen, Stinne Elgaard og Ane Marie Vilhelmsen SJÆLLAND Nada Nikolic og 
Vibeke Poulsen 

UdstillingsKalender  
Udstillingsåret resten af 2020

2020 Adresse Dommer Arrangør Frist

26.09.20 Korsør Gunnar Nymann RRK 27.09.20

04.10.20 Roskilde - DKK, Nordisk AFLYST pga Coronavirus/
Covid-19

20.11.20 Herning Birgit Sluiter, Holland DKK AFLYST pga Coronavirus/
Covid-19

21.11.20 Herning Jochen Eberhardt, Tyskland DKK, Nordisk AFLYST pga Coronavirus/
Covid-19

22.11.20 Herning Lajos Holovitz, Ungarn DKK, Dansk Vinder AFLYST pga Coronavirus/
Covid-19

05.12.20 Århus Mette Aunsberg, DK RKK, Juleudstilling 31.10.20
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Hvalpelisten
Pr. 01-10-2020

FORVENTET LEVERING I UGE 41, 2020
4 HANNER, 6 TÆVER EFTER 

FAR: DKSCH(V), SEVCH Juani Bayani Jabali
HD: A AD: 1

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

Der optages ikke flere på hvalpekøber listen

Kennel Thukela

Torben og Dorte Alsing Øtoft
Skrænten 69
4671  Strøby

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

FORVENTET LEVERING I UGE 47, 2020
5 HANNER, 5 TÆVER EFTER 

FAR: SECH DKCH NOCH FICH NORDCH 
SEJV18 NORDJV18 NORDV18 Skallbjörnens 
Goliat Lejonhjärta
HD: A AD: 0

MOR: Malkias Nzuri Adia
HD: A AD: 0

Kennel Hazinas

Lena Carlsson & Anne Julie Kimmer 
Lorentzen.
Grantoften 14
4593 - Eskebjerg

T: 3023 1450
W: lena@hazinas.dk
E: www.hazinas.dk/
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FORVENTET FØDSEL I UGE 41, 2020

FAR: DKCH DKJUCH KLBJUCH KBHJV18 
Saimon’s Praide J’Ace Of Ace
HD: A AD: 0

MOR: DKCH RBM Glen Rhodes Banya 
Broadway Star
HD: A AD: 0

Kennel Inkiini

Inge Kiilerich Nielsen
Stenhulevej 1
8653 - Them

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



Ny Tysk (DECH) og Dansk (DKCH) ekstreriør Champion
DECH DKCH DKJUCH  KLBJCH DEJCH DECLBJUCH  Izinja Gain`s 
D`Azana
Ejer: Ane Marie V. Vilhelmsen

Ny Klub Junior Champion (KLBJCH)
KLBJCH  Zindika My Special Hope Una By Ace

Ejer: Caroline Larsen

Ny Dansk Klub Champion (KLBCH)
INTCH DKCH SECH FICH NORDCHDEVDHCH NLCH BECH LUJCH KBHV19 
KLBCH Villagedogs Our BelAmi
Ejer: Netti Gorosch & Poul H. Jensen 

Klubben Ønsker TILLYKKE

HUSK at sende foto, stamtavlenavn 

med titler samt ejer navn til 

blad@ridgebackklub.dk

hvis du vil have din hund med under 

Klubben Ønsker Tillykke  

Vi lykønsker registrerbare titler, 

store ring resultater, Word Dog 
Show, European Dog Show & Crufts 
klassevindere samt 1pr på 40 timer 

vildtspor
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Ny title LP2
DKCH DKRLCH LP1 LP2 RBM NW1 RØM Bikita’s Legacy Baloo

Ejer: Susanne Bech-Hansen

Ny title NW 1 HIF indesøg
SEVCH DKSCH(V)  DKRLCH RBM RØM KTH-B KTH-SLP1 NW1 NW1HIF 
Glenaholm Rafiq
Ejer: Annette Hansen



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
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KennelAnnoncer

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 

AktivitetsKalender 
2020 Type Adresse Arrangør Frist Tilmelding 

08.11.20 Schweiss Prøve Rold Skov RRK 04.10.20 www.hundeweb.dk

13.-14./10.20
20.-21./10-20
27.-29./11-20

Schweiss træning Palsgaard skov ved 
Hampen Sø RRK - jettepedersen73@gmail.com

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



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
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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




