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Klummen
Af: Helle Lauridsen
2020 – har været året hvor det at være omstillingsparat
ikke bare var en dyd men en nødvendighed – også i
vores lille hundeverden. Fra en kalender fyldt langt ud i
fremtiden med udstillinger, prøver og GF, hvalpebesøg
og hundevenner - til det at være hjemme hele tiden hos
hundene, gå lange ture med dem og for os med hvalpe,
til at have mindre stress rundt om dem.
Set fra vores hundes synspunkt har året nok ikke været
så skidt endda, her bliver udfordringen måske i højere
grad når normaliteten er tilbage og de skal genlære at
undvære os.
Klubbens bestyrelse og aktivitetsudvalg har også
været nødt til at tænke anderledes: småudstillinger til
erstatning for de store internationale der blev aflyst,
danske dommere i stedet for de udenlandske og prøver
afholdt over flere dage for at passe ind i reglerne.
Opdrættere har gjort brug af danske hanhunde i stedet
for at rejse ud ud for parring. Hvor er der meget der
pludseligt kan lade sig gøre bare på en lidt anden måde,
og jeg synes i hvert fald, at det er dejligt at det har været
muligt at holde vores hundeverden lidt åben det meste
af året.
Nu starter 2021 snart,og, som I kan se på
udstillingskalenderen håber vi meget at kunne være bare

Foto: Annie Balle
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lidt mere sammen i foråret hvor vi har lagt rigtigt mange
udstillinger, vi holder os stadig til de danske dommere da
det er svært at gennemskue hvordan grænser og rejser
bliver i 2021.
Som noget nyt er også, at vi afholder virtuelle
medlemsmøder –se aktivitetskalenderen - i første
omgang fordelt i de forskellige landsdele (Nord og
Sydjylland/Fyn og Sjælland) og vi håber rigtigt meget
at også du, som ikke udstiller eller går til prøver, som
”bare” har en hyggehund har lyst til at deltage – måske
I mangler andre RR legekammerater eller gåturs
venner eller bare har en ide som passer ind i jeres lokal
område.
Håbet er, at bestyrelsen også får input til videre virtuelle
møder med et mere fokuseret indhold – alt efter hvad
medlemmerne har lyst til at høre om – og vi kan finde
talere til.
Til sidst, vi kan netop i denne tid sige velkommen til nye
medlemmer, hvis stambogsnavne er knap så velkendte.
Som det måske er nogen bekendt, er Dansk Racehunde
Union nedlagt og hundene overført til DKK registrering,
og deres ejere er selvfølgeligt velkomne i RRK.

Indkaldelse til 
GENERAFORSAMLING
2021

Generalforsamling afholdes i
forlængelse af klubbens

CERT UDSTILLING
som afholdes samme sted med
Dommer:
Jette Ramvad, DK

Bestyrelsen glæder sig til at se mange af vores
medlemmer til klubbens årlige generalforsamling, som
afholdes:

tilmelding via hundeweb.dk
tilmeldingsfrist til 28. Marts 2021

Søndag den 11. April 2021
kl 14:00
Årslev Hallen
Bøgehøjvej 2
5792 Årslev
Klubbens vedtægter siger:
Forslag der ønskers behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde
senest den 15. Februar 2021
Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne i
Blad 1
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være
klubbens foremand eller sekretær i hænde
senest den 15. februar 2021
Afgående bestyrelsesmedlemmer, der ønsker genvalg:

Helle Lauridsen
Helle Cornelius-Knudsen
Annette Rosenfeldt
Afgående bestyrelsessupleanter

Dorthe Christensen Østergaard
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Avlshan – Hvornår og hvornår måske ikke…
Af: Annette Rosenfeldt
Jeg bor sammen med to han-ridgebacks; Ajabu
og Chikozi. Til dagligt lyder de fællesbetegnelsen
’drengene’ og de fylder mit liv med aktiviteter, oplevelser,
hygge, udfordringer og ikke mindst sjov.

En af de ting, der kom til at optage mig var hundenes
temperament. Desværre oplevede jeg et par gange
nogle ubehagelige episoder ved udstillinger; hanner og
tæver som opførte sig aggressivt i udstillingsringen.

Ajabu er en nu 8,5 år gammel, ’korrekt’ hanhund og
er den anden ridgeback vi fik i familien. Da han var
kommet til verden blev vi af opdrætteren spurgt om vi
ville have mod på at udstille ham. Kennelen ville naturligt
nok gerne have vist deres hvalpe frem - og have dem
bedømt officielt. Vi sagde ja efter devisen ’det har vi ikke
forstand på, men hvis I gerne vil have det, så er vi friske
…’
Den lille hvalp med det sorte halsbånd, den sidste hvalp
der blev født i kuldet, blev vores. Dengang som nu
var han en herre, der ikke sådan lod sig mærke med
verdens udfordringer, hvilede i sig selv og tog tingene
som de kom.

Jeg kiggede på min egen rolige og milde hanhund, og
tænkte at sådan et væsen ville jeg faktisk gerne se i
flere ridgebacks. Tanken blev lidt mere konkret som
han voksede til, og jeg forhørte jeg mig derfor hos hans
opdrætter om deres holdning til eventuelt at lade ham
gå i avl.
Igen blev jeg klogere. Faktisk var han allerede på det
tidspunkt avlsgodkendt. Dèt kræver nemlig i princippet
bare to ting:
•

at han var røntgenfotograferet på hofter og
albuer og med resultater inden for nogle
fastsatte værdier samt

•

en præmiering på en officiel udstilling med
minimum Very Good.

Godkendelse til avl iflg
Ridgebackklubbens retningslinjer
HD-status skal være lig med A eller B.
Forældrene skal være
albuefotograferede og bør være AD 0
Der må kun avles på kombinationerne
AD/OCD status 0/fri til 0 eller 0 til 1.
Foto: Lena Carlsson

Ajabu voksede til og blev en harmonisk, men lidt for stor
dreng. Jeg viste ham i udstillingsringen, og vi klarede os
ganske udmærket med en blanding af Excellent og Very
Good præmieringer. Gennem diverse udstillinger lærte
jeg mere om ridgebacks, om Rhodesian Ridgebackens
racestandard, hørte om ’fejl’ som ridgebacks kan være
født med, og så så jeg selvfølgelig en masse smukke
hunde.
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Bruges en hund med albue/OCD status
1/påvist i avlen skal minimum 50% af
første kuld AD fotograferes før næste
kuld fra denne hund kan komme på
klubbens hvalpeliste
*Kilde: Ridgebackklubben.dk ’Etiske
regler for opdræt’

Røntgenfotograferingen var et led i kennelens
konsekvente avlsarbejde, og derfor var det et krav da vi
købte ham, at han skulle røntgenfotograferes inden han
blev 2 år. Så langt så godt. Ajabus røntgenresultater
var perfekte, og han var jo allerede udstillet en række
gange med både Excellent og Very Good præmieringer.
Der findes er en række ’fejl’ og sygdomme som det
er ønskeligt at holde væk fra vores race, og derfor
findes der tests, hvor man kan få klarhed over om
hunden genetisk bærer disse ’fejl’ og sygdomme. Jeg
besluttede mig derfor for at få testet Ajabu for disse,
så jeg følte at jeg kunne stå inde for at tilbyde ham til
avl. Heldigvis var hans testresultater gode, og han var
dermed klar til brug i avl.

Ajabu’s tests:
HD (hofter): A/A
ED (albuer): 0/0
OCD (skuldre): Ikke påvist
EOAD (deafness): High confidence: CLEAR
Dilute Status: D/D - non-carrier
DM (Degenerative Myelopathy): N/N Normal
JME: CLEAR
Tænder: Komplet og korrekt saksebid
Fertilitets testet: Resultat af spermogram:
Excellent

Jungletrommerne lød, og en fin lille hjemmeside (lavet af
Ajabus opdrætter) hjalp med at gøre verden opmærksom
på at vi var klar til at indgå parringsaftale. Jeg lagde
gode billeder af ham på Facebook, og en dag blev jeg
ringet op af en venlig dame, som havde en tæve som
hun syntes Ajabu kunne passe til. Jeg bad om hundens
DKK registreringsnummer, og om tævens højde og
vægt samt et par billeder. Det viste sig at være en tæve,
der var højere end standardbeskrivelsen. Så selvom
tæven var rigtig køn og af samme type som Ajabu,
sagde jeg pænt nej tak. Det var faktisk ikke nemt at tage
den beslutning; jeg ville jo gerne have ham brugt, men
samtidig havde jeg et ansvar over for racestandarden.
Ajabu er, som beskrevet, en lidt for stor hanhund, og jeg
ønsker ikke at avle racen større. Grunden til at jeg har
valgt at tilbyde ham til avl er, at hans størrelse er hans
’største fejl’, hans rummelige og dejlige væsen må i et
ansvarligt avlsarbejde vinde over størrelsen. Men ved
at bruge en stor hanhund måtte jeg være ansvarlig, og
vælge en tæve som holdt sig inden for racestandarden.
Flere kenneler har vist mig den tillid at spørge om de
måtte bruge Ajabu i deres avlsarbejde. Jeg har kigget på
alle tæver, og i 5 tilfælde har der været – i mine øjne – et
godt match. De holder størrelsen, er typemæssigt tæver,
som jeg synes godt om og fra opdrættere, som jeg er
tryg ved. De 5 kuld har affødt i alt 51 hvalpe, og jeg fører
fuld hvalpestatistik over fx hvor mange der har brune
næser, om de er kryptochide, har ridgefejl, er ridgeløse,
har knækhaler eller Dermoid Sinus.
(fortsættes side 8)

Foto: Annette Rosenfeldt
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Avlshan – Hvornår og hvornår måske ikke… (fortsat)
Af: Annette Rosenfeldt
Min anden ridgeback, Chikozi, kommer fra Ajabus
første kuld. Han er nu 4,5 år gammel og af en anden
støbning end sin far. Han holder standarden i størrelse;
er faktisk en lidt ’let’ hanhund og han er naturligvis
røntgenfotograferet og udstillet. Chikozis resultater gør
at også han er avlsgodkendt. Men han skal ikke indgå i
avl.
For et par måneder siden blev jeg kontaktet af en
udenlandsk opdrætter, som i sin tid havde et godt
øje til Ajabu, men som valgte ham fra på grund af
størrelse. Hun var helt forelsket i Chikozis udtryk og
hans mørkebrune øjne, og hun ville nu høre om han var
tilgængelig for et kuld hvalpe. Men desværre måtte jeg
igen sige nej tak: Jeg elsker ham højt, men kriteriet har
altid været at jeg skal kunne kigge på min hanhund og
tæven og tænke at ’en hvalp fra den kombination ville
jeg sælge til min allerbedste ven’.
Chikozi blev som 6 måneder gammel opereret i sin
skulder for noget som måske kunne være OCD. Tanken

Foto: Torben Alsing Øtoft
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om, at han eventuelt ville kunne give det videre, er nok
til at han får et liv uden afkom. Ærgerligt, men desværre
klarer Chikozi ikke min egen ’syretest’, og derfor skal
han ikke bruges i avl – uagtet at han formelt set er
avlsgodkendt.
I forlængelse af mit ønske om at bruge Ajabu i avl viste
der sig en række spørgsmål som jeg ikke kommer ind
på ovenfor. Spørgsmål som:
•
•
•
•

Hvad kan jeg egentlig kræve af tæveejeren?
Hvordan foregår en parring?
Hvad nu hvis der ikke kommer hvalpe ud af
parringen?
Hvad med betaling?

•

Kan jeg få lov til at besøge og følge hvalpene?

Og mange mange flere. De er alle væsentlige og
fortjener at blive besvaret.
Glæd dig derfor til en opfølgning på denne artikel i
næste blad.

Udstillingskalender
Udstillinger i 2021
2021

Adresse

Dommer

Arrangør

30.01.21

Strøby

Hanne Laine Jensen, Danmark

RRK

xx.03.21

Århus Firmasport

Mette Aunsberg, Danmark

RRK

xx.xx.21

11.04.21

Årslev

Jette Ramvad, Danmark

RRK

28.03.21

07.05.21

Roskilde

Eva Liljekvist Borg, Sverige

DKK, Nordisk

06.04.21/12.04.21

08.05.21

Roskilde

Ricky Lochs-Romans, Holland

DKK

06.04.21/12.04.21

09.05.21

Roskilde

TJ.R. Walsh, Irland

DKK, Crufts

06.04.21/12.04.21

18.06.21

Vejen

Tino Pehar, Kroatien

DKK, Nordisk

17/05.21/25/5.21

19.06.21

Vejen

Michael Leonard, Irland

DKK

17/05.21/25/5.21

20.06.21

Vejen

Guido Schäfer, Tyskland

DKK

17/05.21/25/5.21

31.07.21

Brørup

Ikke offentliggjort endnu

DKK, Kreds 4,Nordisk

28/06.21/05/07.21

14.08.21

Bornholm

Kerstin Nilsson, Danmark

DKK

12/07.21/19/07.21

15.08.21

Bornholm

Kim Vigsø Nielsen, Danmark

DKK

12/07.21/19/07.21

11.09.21

Århus Firmasport

Nada Nikolic, Danmark

RRK - RR DAGENE

22.08.21

12.09.21

Århus Firmasport

Arne Foss, Norge

RRK - RR DAGENE

22.08.21

19.09.21

Ballerup

Stinne Elgaard, Danmark

DKK, KBV

16.08.21/23/08.21

16.10.21

Aars

Gerner Sørensen, Danmark

DKK, Kreds 7,Nordisk

11.09.21

12.11.21

Herning

Ikke offentliggjort endnu

DKK

11.10.21/18.10.21

13.11.21

Herning

Ikke offentliggjort endnu

DKK, Nordisk

11.10.21/18.10.21

14.11.21

Herning

Ikke offentliggjort endnu

DKK, DKV

11.10.21/18.10.21

04.12.21

Strøby

Jeanette Balkan, Danmark

RRK

31.10.21

Frist

AFLYST pga Coronavirus/

Covid-19

FØLG MED PÅ HUNDEWEB.DK, DKKs- og RRKs hjemmeside
for eventuelle aflysninger pga COVID-19
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RR Klubbens
Schweissprøve
i Rold Skov
Den 8.11.2020 afholdte klubben RR dagens Schweissprøve, i den smukke Rold skov.
9 ligeså smukke ridgebacks deltog på prøven. Vejret var perfekt til at gå spor i, og sporene
var for engangs skyld ikke regnet væk, i løbet af de op til 40 timer sporene havde ligget.
At der så er op mod 900 krondyr i Rold skov kan give visse andre udfordringer.
Der skulle, pga Covid-19 restriktioner, i sidste sekund inden prøven laves om på de
oprindelige 3 hold, da både en dommer en stifinder og en hornblæser havde bopæl i de
berørte nordjyske kommuner. Vi blev derfor fordelt på 2 dommere og delt ud på forskellige
p-pladser i området. pga forsamlings forbudet på 10 personer. Derfor skulle vi også tage
hjem, når hunden var afprøvet. Det er ikke helt så hyggeligt på denne måde, når man ikke
kan tale med spor vennerne om, hvordan dagen er gået. Men hellere det end ingen prøver.

Dagens Resultater for Ridgebacks blev
3 timer 400 meter
1 Juani Carmeni Marula fører Dorthe Højer Kristensen 1 pr (Bedst på 3t/400m)
2 Glenaholm Ikhala fører Annette Hansen 1 pr
3 Lewanika Kambihi Jussie fører Helle Staal Torbensen 1 pr

Juani Carmeni Marula og Dorthe Højer
Kristensen
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Glenaholm Ikhala og Annette Hansen

Lewanika Kambihi Jussie og Helle Staal
Torbensen

20 timer 400 meter
1 Hazinas 7th Galactic Galatea fører Linda Snoeijink 1 pr (Bedst på 20t/400m og Prøvens Bedste RR)
2 Izinja Akin`s Chuma fører Jette Pedersen 1 pr

Izinja Akin`s Chuma og Jette Pedersen

Linda Snoeijink og Hazinas 7th Galactic Galatea (Benzo)

På foto: Dommer Brian Seitzberg og
dommer elev Bjørn Toudahl. På andet
hold var Martin Skyberg-Hansen dommer

.

SUD 20 timer 1000 meter
Glenaholm Rafiq fører Annette Hansen IB
40 timer 1000 meter
Juani Bayani Jabali fører Dorthe Højer Kristensen 0 pr
Akizuri Jabula fører Helle stål Højmark 0 pr
Thukela Chisisi Of Ajabu fører Frank Johansson 0 pr
Et stort tak skal lyde til vores altid trofaste hjælpere fra retriver klubben og vores
prøveleder Karin Skyberg Hansen, der var på hårdt arbejde med at få det hele til at gå op
i en højere enhed. Da der var 44 tilmeldt prøven afholte klubben en extra prøve den 22.
november for nogen af dem på venteliste.
Alle medlemmer af klubben er velkommen til at deltage i vores fællestræninger, kig med på
begivenhederne på FB.
Vi ses til forårs prøven i Frederikshåb Plantage
God Jul og Godt Nytår til alle
Annette Hansen
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Et ansvar udover det
sædvanlige
‘

”Du har jo sådan en Ridgeback,… hvordan er
den med andre hunde?”
af Mia Trier-Knudsen
www.nordhund.dk
På min hundeskole er jeg så heldig at møde masser af
skønne RRs, og det er selvsagt altid en glæde.
Men det er selvfølgelig alle mulige andre racer, der
udgør størsteparten af mine kunder.
Folk ved godt, hvilke hunde jeg selv har. Mange stiller
interesserede spørgsmål til RRs og komplimenterer
vores smukke hunde. Men desværre har jeg flere gange
også mødt ovenstående type spørgsmål, og fået nogle
tåkrummende beretninger om:
•

Ridgebacks i skove og på strande, der løber meget
langt væk fra deres ejere, og som opsøger og tumler
andre hunde på en måde, så det ikke er sjovt.

•

Ridgebacks med opsøgende, aggressiv adfærd
overfor hunde af eget køn.

•

Jeg kender til et par episoder fra indhegnede
hundeskove, hvor andre har måtte forlade området
af den årsag.

•
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Et enkelt tilfælde af to RRs der løber flere hundrede
meter fra ejer, går i jagtmode og gennemrusker lille
hund, indtil hundens ejer heldigvis får dem råbt /
sparket væk.

En historie har selvfølgelig altid to sider, det er jeg
klar over. Alligevel får jeg røde kinder, når jeg hører
historier som de her.
Hvorfor? ‘
Fordi jeg mener, at til en stor, atletisk, selvstændig,
bomstærk hund med et veludviklet jagtinstinkt
– der hører et ansvar udover det sædvanlige.
Der skal simpelthen ikke være en finger at sætte på
noget som helst.
- Vores hunde er fysiske overlegne. De er som regel
de største, de er bomstærke, ofte vant til at lege
vildt og så er de lynhurtige og meget atletiske.
Meget få hunde er dem fysisk overlegne, alene
derfor må og skal de lære at vise hensyn, når de
færdes blandt andre hunde.
Jeg har for nylig haft en herlig RR ejer på et
hvalpehold. En erfaren type, der lige fra start
regulerede sin hvalp venligt, roligt og fuldstændig
konsekvent, hver gang den var ved at ”kamme over”
og blive for ”rough” i sin leg med andre hvalpe.

Fantastisk start den hvalp får på sit sociale liv. Den
får hjælp til at lære at regulere sin egen adfærd, vise
hensyn og på sigt læse andre hunde bedre.
- Vores hunde er følsomme – men de er også
sejere end de fleste. Ja, Ridgebacks kan være
tilbageholdende, passer på sig selv, og er ofte
følsomme. Men de er også seje som bare f***** , og
mange mindre, mentalt blødere hunde kan slet ikke
matche dem, hvis der opstår noget.
Jeg synes, at når man har den største og den sejeste
hund, så må man være den, der tager hensyn.
Skulle der blive et problem, så peger pilen altid på den
store. Sådan er det bare.
Jeg sørger altid for at min (venlige) tæve bliver ovre
ved mig, når der kommer mindre eller synligt usikre
hunde imod os. Bare lige til jeg ved, at det er OK.
Havde jeg flere RRs sammen eller en vild unghund,
så havde jeg helt sikkert også snor på hver gang jeg
mødte en mindre / lidt usikker type hund.

Ridgebacks er selvstændigt jagende hunde – det er en
del af deres raceprofil. De kan trigges af alt hvad der
minder om byttedyr – særligt når de løber i flok.
Jeg synes simpelthen ikke man kan have en RR
løbende rundt langt fra ejer uden opsyn / kontrol på
offentligt areal. Og slet ikke flere ad gangen. Hvad hvis
der kommer en hare? Eller en kat? Eller opstår konflikt
med en tilkommende hund? Eller man møder en lille
hund der flygter i hurtige bevægelser mens den skriger i
panik?
Jeg synes generelt at RR ejere er engagerede,
kompetente og dygtige hundeejere. Jeg tror, at det
er en meget lille del af os RR ejere, der færdes i det
offentlige rum uden hensyn og omtanke. Men desværre,
så falder det jo af på os alle, når nogen enkelte ikke er
deres ansvar bevidst. Så hvis du møder eller kender én,
så vil jeg gerne tillade mig at opmuntre til, at man tager
en snak om ansvarsfuldt ejerskab, og om Ridgebackens
ry. Det er sørme synd, hvis vores skønne, smukke race
skal have et skidt ry ude i byen, når nu de er verdens
bedste hunde i virkeligheden

Fotos: Dea Vemming
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Referat fra Bestyrelsesmøde
RRK bestyrelsesmøde søndag d. 15/11 - kl. 09.00 på Sinatur Nyborg
Tilstede: Poul H. Jensen,Julie Kimmer Lorentzen, Annette Rosenfeldt
Helle Lauridsen, Helle Cornelius-Knudsen (referent)
Suppelant: Dorthe Christensen Østergaard (observatør uden stemmeret)
Dagsorden:
Godkendelse og underskrift af referat.
Godkendt og underskrives fremover med Adobe Sign
1. Indkommende post
a.
Fra DKK
Har vi dommerønsker for udstillingsåret
b.
Nyt i udstillingsprogrammet feks mulighed for at lave parklasser
c.
Løbende opdateringer af Corona restriktioner i forbindelse med hundesport
d.
Mulig sammenlægning med DRU
e.
Opdaterede priser for udstillinger 2021
f.
Klage over episode på en RRK udstilling. Afsender modtager svar.
g.
Brev fra medlem, som ønsker klarere retningslinjer for hvalpekøbere og
opdrættere
2. Udgående post
Svar på forespørgsel om tilladelse til at gå dommeraspirant, givet for næste mulige
udstilling, der har en erfaren dommer
3. GF 2021
a.
HelleL, HelleC og Annette er på valg, alle genopstiller
b.
Lovene skal gennemgås, f eks mht til situationen fra sidste GF hvor ikke
nok kandidater var opstillet til bestyrelsen, redefinering af hvalpeanviser
rolle og for mere digitale processer. Oplæg til næste bestyrelsesmøde
c.
Etiske regler gennemgås for klarhed
4. Blad 4
a.
b.
c.
d.

Skal helst udsendes inden 24.12, men absolut deadline iflg lovene 31.12
Kommende artikler:
Fortsættelse af hvorfor valgte du en RR
Løse hunde artikel.
Etiske og praktiske betragtninger om at stille sin han til rådighed for avl

5. Regnskab
Økonomien er gennemgået og på trods af Corona, løber også 2020 rundt. Beholdning
i alt 164.134,256 betalende medlemmer
6. Rapport fra udvalg og sammensætning af udvalg
1. Udstillingsudvalg
De små udstillinger har lige løbet rundt, men ikke med overskud.
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2021 dommer forslag bliver rent danske da vi ikke ved hvor meget det bliver muligt
at rejse.
GF udstilling 2021
I forventning af aflysning af DKKs Fredericia udstilling arbejder RRK på en
erstatnings udstilling den xx.3.2021 i Jylland
2. Aktivitet
a. Julie er formand og støttes af AnnetteR. Vi har brug for en
aktivitetskoordinator i Jylland - udvalget prøver at kontakte relevante
personer
b. Vi har overtaget et regneark der hjælper med point sammentællingen, men
skal have kigget på om det kan optimeres Alle data kan trækkes via
Klubsystemet.
c. Den næste tid: Virtuelle regionale møder på Facebook, Mød din klub - hvad
kan vi gøre sammen?
3. Avl og Sundhed
Det er tidligere diskuteret om vi havde et problem med fertilitet i racen da flere
tæver var gået tomme i foråret. Vi henvendte os til DKK'S sundhedsudvalg som ikke
havde generel viden om problemer. Siden er mange af tæverne parret med succes
så det har måske været Corona stress etc.
Pga. Corona har flere danske avlshanner været i spil. Det er dejligt at vores gode
lokale hanner bliver brugt, men de kan være svære at finde derfor forslag om evt.
avlshans liste med avlsgodkendte hanner (hanner der følger klubbens retningslinjer
for avl).
4. Web/Blad
Vi skal have mere sammenhæng mellem blad og Facebook/hjemmeside.
F eks kan oplæg fra bladet opfølges på klubbens FB side
Vi starter med advents fotokonkurrence allerede i december.
7. DRU, indlemmelse i DKK, hvad gør vi?
I forbindelse med sammenlægning af DRU/DKK, skal alle DRU medlemmer
være velkommen til melde sig ind i klubben.
8. Hvalpeanviser: intet nyt. Men bestyrelsen påtænker at ændre funktionen da der
ikke er så meget brug for en hvalpeanviser, som en der eventuelt kan rådgive i
forbindelse med køb af hvalp. F.eks. Hvad er en DKK kontrakt? hvad skal man som
køber gøre sig klart m.m.
9. Omplaceringskoordinator, lige nu er der en hanhund, som venter på nyt hjem.

10.
11.

En tæve er omplaceret nyt hjem til koordinatoren selv. Bestyrelsen er meget
taknemmelige for Margits helt kæmpe indsats for at gøre det bedste for de hunde
hun får ind.
Næste BM: 7.februar 2021 på Hotel Sinatur kl. 9.00
Eventuelt RKK Roll Up udkast ligger i drevet i drev. Vi kigger på det og
melder ændringer til Dorthe, så det kan blive sat i produktion.
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Et lys i mørket
Af: Dea Vemming
I skrivende stund er det et helt årti siden, jeg hentede en 8 uger gammel Hannibal. I skrivende stund er
det et helt årti siden, jeg lærte min første lektie om intuitivitet, loyalitet og urokkelig kærlighed…
Han var den forreste hvalp i flokken, da de løb mig i møde.
Jeg gik i knæ, og han sprang direkte op i favnen på mig og
gav mig et kys. Det var vores første møde, men det føltes
som om, at vi havde kendt hinanden altid. Han sad på
mit skød hele vejen hjem, og der har han følt sig tryg lige
siden, også selvom han endte på 55 kilos ren kærlighed.
Vi havde nogle gode år med masser af træning og gode
ture i skoven og på markerne. Men intet varer ved, og i
løbet af 2013 blev jeg mere og mere dårlig. Jeg havde altid
været plaget af rygsmerter, men langsomt blev listen af
tilstødende problemer længere og længere.
I 2014 blev jeg endelig diagnosticeret og efterfølgende
opereret for nogle cyster i min rygmarvskanal, der i årevis
havde vokset sig større og større på deres begrænsede
plads inde i mit korsben. De havde gnavet sig ud gennem
knoglen, så ifm. med operationen fik jeg rekonstrueret
korsbenet og rygmarvskanalen.

DEAS SØSTER FORTÆLLER
Mens Dea var indlagt, blev
Hannibal passet af familien.
Under opholdet på hospitalet
blev Dea på et tidspunkt
meget dårlig og kunne ikke
smertedækkes tilstrækkeligt.
Omtrent samtidig blev Hannibal
mere og mere urolig, og til sidst
tog han sit tæppe i munden og
satte sig på det ude i indkørslen
- beskeden var klar! Hent Dea
hjem, eller jeg flytter hen til
hvor end hun er. NU!
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Siden da har intet været det samme. Den eneste
konstant har været Hannibal og hans urokkelige
kærlighed. Jeg var sengeliggende i månedsvis
efterfølgende og kunne kun bevæge mig rundt i verden
vha. krykker eller kørestol.

Hannibal ville lege, og Hannibal ville kun gå tur med
mig. Så op kom jeg til sidst. Man svigter ikke en trofast
hund, der står dér med sin bamse og spørger, om vi
ikke skal hjælpes ad med at flå alt indholdet ud af den.

Så dér lå jeg i mørket og følte mig defekt og værdiløs,
ensom og vridende af smerter. Hannibal var 4 år
gammel og i sin bedste alder, og enhver bekymring
jeg havde over, hvordan han ville håndtere vores nye
hverdag, blev gjort totalt til skamme. Han elskede hvert
et minut af mit lægeordinerede sengeleje, som var det
hans livslange drøm, der endelig blev til virkelighed.
Jeg kan ikke helt sætte ord på, hvor hjertevarmende og
opløftende, det var.

Cysterne og operationen gjorde stor skade på mine
nerver, og i årene efter operationen var jeg plaget af
bl.a. følelsesløshed, ufrivillige bevægelser, svimmelhed,
smerter og manglende førlighed. Jeg måtte lære
alting igen. Sidde op, rejse mig op, det ene ben foran
det andet. Selvom jeg havde levet et halvt liv som
almindeligt fungerende, havde jeg ingen idé om,
hvordan man gjorde noget så simpelt som at sidde
uden at falde. At gå uden at vælte. At eksistere uden
energi.

Jeg havde aftalt hundeluftning med venner og familie, og
hver eneste gang (selv ved fodringstid!) måtte de fjerne
ham fra mig med magt – der var intet i hele verden, han
hellere ville end at ligge ved min side. Havde jeg ligget
alene, tror jeg aldrig, jeg var kommet ud af sengen. Men

Tre år gik med genoptræning og gangtræning. I de
lange gange på hospitalet såvel som hjemme. Ofte
måtte jeg sætte mig ned af udmattelse blot for at
konstatere, at jeg ikke kunne komme op igen. Hannibal
var imponerende hurtig til at tilpasse sig både tempo
Foto: Grafiko.dk

17

Et lys i mørket (fortsat)
Af: Dea Vemming
og mine behov. Han gik klistret til mit ben på den dårlige
side, og hans højde gjorde, at jeg kunne støtte mig til
ham. Og hvis jeg ikke kunne komme op, stillede han sig
som det naturligste i verden helt hen, så jeg kunne sætte
en hånd på hans skulder og således få et boost til at
komme på benene. Uden ham havde jeg nok siddet på en
mark et sted endnu.
Han tillærte sig flere færdigheder, bl.a. at hjælpe med
at skubbe, flytte og hente ting. Enhver, der har haft bare
en smule ondt i ryggen ved, hvor stor en gave det er, når
andre tilbyder at bære ens ting. Hannibal tog selv og bar
alt fra sine egne tæpper til helt fyldte rygsække. Det var
fuldkommen uundværligt med den hjælp, mens jeg skulle
lære at klare mig selv igen.
Men hans hjælp stoppede ikke dér, faktisk begyndte han
at stille sig op midt på gulvet og kalde på mig, fordi han
mente, at jeg skulle ind i seng igen. I starten syntes vi,
at det var liiige lovligt skrapt, at han skulle bestemme
det, men det varede ikke længe, før det gik op for os, at
Hannibal sagde til lige præcis inden, jeg blev så træt, at
jeg skulle bæres ind og hvile.

KAN MAN FÅ DEN PERFEKTE HUND 2 GANGE?
Er du, som jeg, bekymret for, at når du først har haft én hund, der er din sjæleven, en forlængelse af din
person, så får du aldrig sådan en hund igen? At din hjertehund har sat sig på en plads i dit hjerte, som
aldrig kan udfyldes af en anden hund?
Det er heldigvis ikke tilfældet! Man kan sagtens få den perfekte hund til sit hjerte og sit liv to gange.
Hannibals vidunderlige lillesøster er levende bevis herpå! Fuldstændig som sin storebror har hun sat
sig tungt og kærligt på mit skød såvel som mit hjerte.
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EN RIDGEBACKS INTUITION ER UDEN SIDESTYKKE
For nylig havde vi besøg af en dyrlæge, der skulle
tilse en hest. Med sig havde hun sin unge datter,
som lige var blevet hentet hjem fra skole, fordi hun
havde det skidt. Vi skaffede barnet en stol, et tæppe
og en kop the med honning, og placerede hende i et
hjørne af stalden, mens vi andre stod med hesten et
stykke væk.
Som så mange andre ridgebacks er Hannibal og
Nubia ikke særligt interesserede i fremmede, men
på meget ukarakteristisk vis ville de ikke lade
barnet være trods gentagne henstillinger. Vi endte
med et kompromis. Hannibal lagde sig klods op
af hende, så han rørte ved hendes ben (direkte på
betongulvet, igen fuldstændig ukarakteristisk
for ham), mens Nubia kiggede intenst på afstand.
Pludselig sprang Hannibal op og Nubia frem, hvilket
fik os allesammen til at kigge op, og gav dyrlægen
muligheden for at gribe sin datter, da hun fik et
epileptisk anfald. Efter anfaldet var hundene ikke
længere interesseret. Overhovedet.
Med til historien hører, at der i stalden på det givne
tidspunkt var i alt 5 hunde, bl.a. 2 border collier
(skal forestille at være verdens klogeste hunderace),
og det var kun de to ridgebacks, der – uden nogen
form for forudgående træning eller kendskab –
forudså og advarede om et epileptisk anfald. Var vi
ikke blevet gjort opmærksom på anfaldet, før det
startede, kunne det være endt helt anderledes på
det betongulv.
Det lyder måske mærkeligt, men det er virkelig svært at
vænne sig til, at man pludselig ikke kan sidde og snakke
og hygge med familie og venner så længe, man har
lyst til. At man i stedet kun kan foretage sig noget, indtil
man – irriterende kort tid efter – ikke kan mere. Hannibal
havde helt styr på, hvornår jeg havde fået nok, og ved at
lytte til ham undgik jeg overanstrengelse og lærte at finde
mig til rette i min nye virkelighed.
Hannibal passede og plejede mig med en nærmest
menneskelig omhu og dedikation. I dag kan jeg gå
tilnærmelsesvist normalt, på en god dag kan jeg endda
løbe, og selvom jeg stadig er plaget af konstante
smerter, tilskriver jeg Hannibal den fulde ære for min
tilbagevenden til en nærved normal tilværelse. Som
kronisk syg bliver den aldrig normal, men livet er klart
bedre med en (og gerne flere) Rhodesian Ridgebacks!
Kære Hannibal, du har lært mig så meget om livet, om
kærlighed, om vedholdenhed, om umiddelbarhed, om
ukuelighed og om glæde. Men det bekymrer mig, at du
ikke har lært mig at leve uden dig. Jeg frygter den lektie
mere end noget andet.
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Opdræt af hvalpe med socialiseringsog træningsprogrammet Puppy Culture
Af: Dorte Alsing Øtoft
Vi har i Kennel Thukela opdrættet fire kuld hvalpe,
og hver gang har vi været optaget af at få pakket den
bedste rygsæk, til hver enkelt hvalp, som den har kunnet
tage med sig ud i verden.
Det er et stort ansvar at opfostre et kuld hvalpe. Der er
først og fremmest hvalpene, som skal passes, nusses
og drages omsorg for, efter alle kunstens regler, men
der er også en tæve, som skal opvartes og have de
bedste betingelser, for at give sine hvalpe mad, ro, et
godt hundesprog mm.
I vores optik er der også en anden vigtig faktor, som
hedder hvalpekøbere. For det første skal hvalpekøbere
udvælges og herefter skal de klædes bedst muligt på, til
at kunne fortsætte det arbejde, som vi har lagt de første
otte uger. Selvom vi blandt vores købere har erfarne
hunde ejere, så er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at de
er hvalpeerfarne eller har en nyere viden og forståelse
for f.eks. lederskab, dominansteori mm. Der sker hele
tiden en udvikling, og der kommer ny viden til, både i
forhold til opdræt, træning og adfærd, som vi er forpligtet
til at holde os opdateret omkring. På den måde giver vi
forhåbentlig vores hvalpe og deres nye familier de bedst
mulige betingelser, for et langt og lykkeligt liv sammen.
For nogle år siden fik vi øjnene op, for et program til
socialisering og træning af hvalpe, som hedder Puppy
Culture. Puppy Culture er baseret på den nyeste
videnskab og undersøgelser af hvalpe- og dyrehold. Det
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er en amerikansk opdrætter af Bull Terrier, som der er
gået på opdagelse sammen med en masse forskere,
dyrlæger, adfærdsspecialister mm. omkring, hvordan vi
som opdrættere og kommende ejere bedst støtter vores
hvalpe, gennem den kritiske socialiserings periode.Vi
har fulgt programmet og studeret det nøje, hos andre
opdrættere af andre racer, inden vi kastede os ud i at
afprøve det på vores D-kuld, som vi sendte hjemmefra i
oktober.
Overskriften på Puppy Culture er, at det er et
socialiserings- og træningsprogram, der er specielt
udviklet til hvalpe fra fødslen til afslutningen af deres
kritiske socialiseringsperiode. Programmet består af
videoer, bøger og en arbejdsbog, som bl.a. indeholder
forskellige aldersmæssige organiserede protokoller
og lektioner. Puppy Culture er et program som bruger
positivt forstærkning, hvor korrektioner og dominans
teori er smidt i skraldespanden.
Puppy Culture bygger på præmissen om, at hvalpen
viser vejen og at hvalpen lærer bedst, når den får
passende erfaringer på det rette tidspunkt. Så en del
af Puppy Culture handler om at observere den enkelte
hvalp og ud fra forskellige adfærdsmarkører, tilbyde
hvalpen en oplevelse eller læring, på det mest optimale
tidspunkt. Ved at lade hvalpen vise os vejen, så opnår vi
den maksimale fordel af de udfordringer, som vi tilbyder
hvalpen og minimerer risikoen for at overstimulere eller
skræmme den.

Vi kan skabe en god grobund for selvtillid og selvværd
ved at tilbyde den enkelte hvalp et passende niveau
af udfordringer, så den ikke oplever at fejle eller
komme til skade. Puppy Culture programmet støtter
opdrætteren og den kommende ejer i at observere og
opnå viden om, hvor hvalpen er udviklingsmæssigt og
hvad den har brug for, på forskellige udviklingstrin.
Hvalpe kan få adfærds- og temperamentsproblemer
ved, at de får en uheldig og upassende oplevelse i
den kritiske socialiseringsperiode. Dette kan knyttes til
hvalpen resten af dens liv, med et uretfærdig mærkat
som “en umulig hund med dårligt temperament”. Ved
at lade hvalpen vise os vejen, så vil det være lettere at
undgå dette og man vil kunne nyde hvalpen/hunden,
som det vidunderlige væsen den er.
I den neonatale fase, fra 0-14 dage, skal de små
hvalpe ligge og suge noget mælk i sig. Samtidig er
det også i denne periode, at hvalpenes nervesystem
udvikler sig og vi kan få indflydelse på, hvordan og
hvor udviklet det ender med at blive. En lille hvalps
hjerne er åben for påvirkninger og dette udnytter
vi bl.a., når vi påbegynder brugen af biosensor
programmet “Early Neurological Stimulation”(ENS),
som også er et program vi har brugt på vores tidligere
kuld.
I den periode, hvor hvalpene bliver stimuleret med
ENS, observerer vi den enkelte hvalp tæt. Det er
vigtigt, når ENS benyttes, at programmets trin ikke

blot udføres uden, at der samtidig ses på hver enkelt
hvalps reaktioner, daglige velbefindende mm., for at tage
individuelle hensyn. Programmet “stresser” den enkelte
hvalp, men det er vigtigt, at hvalpen ikke overstresses.
I bund og grund kan vi ikke vide, om hvalpenes
nervesystem var blevet “tilpas” stresset alene af den
daglige håndtering, men ved brugen af ENS sikrede vi,
at alle hvalpene i denne periode var i hænder og blev
nusset, nogenlunde lige lang tid hver dag.
Da ENS var afsluttet, så gjorde vi det til fast rutine,
hver lørdag at planlægge den næste uges udfordringer
og oplevelser ud fra, hvilket udviklingstrin at kuldet
generelt var på, men igen med hensyntagen til den
enkelte hvalp. Vi har læst bøgerne og set videoerne
igennem, inden kuldet kom til verden, og efterfølgende
har vi hver uge set den video der passede til alder og
udviklingsstadie. Vi har undervejs bl.a. haft fokus på
hvalpenes reaktioner og afreaktioner, når vi udfordrede
dem med udefrakommende stress faktorer, eller hvis vi
udsatte dem for små frustrations opgaver, som de hver
især skulle løse.
Vi har informeret og introduceret vores kommende
hvalpeejere til tankerne bag Puppy Culture, så de kunne
fortsætte det vigtige arbejde, med at understøtte den
enkelte hvalp, på dens præmisser og støtte den bedst
muligt. På den måde har vi sammen, forhåbentlig fået
skabt et godt og solidt grundlag for, at hver enkelt hvalp
kommer til at trives optimalt.
(fortsættes side 22)
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Vi har helt overordnet været glade for at bruge
elementerne Puppy Culture. Umiddelbart tænker vi
ikke, at indholdet er så meget anderledes, end det
som vores tidligere kuld har været præsenteret for.
De største forskelle har været strukturen og den
individuelle træning af hver hvalp.

for os og kuldet. Denne gang har der været mange
individuelle træningsessioner med hver hvalp, men
en træningssession har ofte ikke varet længere end
et minut, så det har været til at overskue. Ved vores
tidligere kuld har den individuelle træning bestået af en
gåtur og et par korte spor.

Inden vi gik i gang med Puppy Culture hørte vi fra flere
opdrættere, at det var et stort stykke arbejde at komme
igennem Puppy Culture, men er det ikke bare et stort
stykke arbejde at opdrætte et kuld hvalpe?

Vi har spurgt os selv, hvorvidt vi har kunnet mærke en
forskel fra vores tidligere kuld og vores D-kuld. Det er
et svært spørgsmål at svare på, da der jo er mange
faktorer og kontekster i spil. Der hvor vi umiddelbart har
mærket en forskel, har været roen. D-kuldet har været
vores roligste kuld, men hvorvidt det er genetik, de vilkår
vi har opdrættet under eller Puppy Culture er svært at
afgøre.

På mange måder synes vi, at det har været nemmere
at opdrætte vores D-kuld, fordi der var en tydelig
overordnet plan for, hvornår vi skulle gøre hvad.
Vi har fulgt Puppy Culture rimelig stringent, men
har også sprunget enkelte elementer over, både
pga. Corona, men også fordi det ikke gav mening
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Der er dog ingen tvivl om, at vi vil arbejde på samme
måde ved vores næste kuld, indtil ny viden dukker op.

Aktivitetskalender
Aktiviteter er første halvdel af 2021
2021

Type

Adresse

06/01-2021

Online Medlems-møde
NORD kl 19-20

Online

RRK

Invitation udsendes senere

12/01-2021

Online Medlems-møde
SYD & FYN kl 19-20

Online

RRK

Invitation udsendes senere

18/01-2021

Online Medlems-møde
SJL & ØERNE kl 19-20

Online

RRK

Invitation udsendes senere

05-07/02-2021

Schweisstræning

Palsgaard skov ved
Hampen Sø

RRK

jettepedersen73@gmail.com

06/02-2021

Schweisskusus

Palsgaard skov ved
Hampen Sø

RRK

23/01-2021

dorthe@juani.dk

21/3-2021

Schweissprøve

Frederikshåb Plantage

RRK

14/02-2021

www.hundeweb.dk
tilmelding starter 01/01-2021

12-14/03-2021

Schweisstræning

Palsgaard skov ved
Hampen Sø

RRK

-

jettepedersen73@gmail.com

30/4-02/05-2021

Schweisstræning

Palsgaard skov ved
Hampen Sø

RRK

Frist

Tilmelding

jettepedersen73@gmail.com

For Øvrige Aktiviteter Hold øje med RRK’s hjemmeside under aktiviteter og med www.hundeweb.dk under prøver.
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Klubben Ønsker TILLYKKE
Ny Klub Junior Champion (KLBJCH)
KLBJCH Glenaholm Mhuri Ikhala

Ny Rally Begynder Mester (RBM)
RBM Hazinas 7th Galactic Cosmos

Ejer: Annette Hansen

Ejer: Mathilde Kamper

Ny Rally Begynder Mester (RBM)
RBM Lewanika Kambihi Jussie

Ny Klub Veteran Champion (KLBVECH)
DKCH KLBCH KLBVECH Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan

Ejer: Helle Staal Torbensen
Ejer: Helle Cornelius-Knudsen

Hvalpelisten
Der er ingen hvalpe på hvalpelisen
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Pr. 01-12-2020

Omplacering

Pr. 01-12-2020

Der er ingen hunde til omplacering i øjeblikket

RRK Sinustjekkere
JYLLAND Helle Lauridsen, Stinne Elgaard og Ane Marie Vilhelmsen SJÆLLAND Nada Nikolic og
Vibeke Poulsen

Kennelannoncer
Kennel Bikita’s Legacy
Susanne Bech-Hansen
Strøbylille 3
4671 Strøby
T: 2122 4347
W: www.bikitas.dk
E: bikitas@bikitas.dk

Kennel Bitte-Nus
Vibeke Poulsen
Ravnekærsvej 7
2870 Dyssegård

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

Kennel Copper Queen
Anne C. Dalsgård
Mosevej
5492 Vissenbjerg

T: 2984 2619
W: www.copper-queen.com
E: esm@pc.dk

Kennel Hazinas
Lena Carlsson
Møllevangen 33
3460 Birkerød

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

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 Lewanika
Helle Lauridsen
Kastedvej 37
8200 Århus N

T: 4055 0569
W: www.lewanika.dk
E: helle@lewanika.dk
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Kennelannoncer
Kennel Makucha
Heidi Bruggebusch
Troldbyvej 19, Ejby
4070 - Kr. Hyllinge

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

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 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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