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Klummen 

Mit første år som formand for RRK har i allerhøjeste 
grad stået i forandringsparathedens tegn: først var der 
ikke nok opstillede til de ledige bestyrelsesposter og så 
kunne GF ikke afholdes som planlagt pgra nedlukning 
og alle udstillinger blev aflyst.

Heldigvis kunne vi reagere hurtigt da der endeligt blev 
åbnet lidt op, og GF blev første gang hvor vi havde 
mulighed for at mødes igen – sådan rigtigt fysisk og 
ansigt til ansigt. Det var i hvert fald lidt af en øjenåbner 
for mig for hvor var det skønt at se jer igen, og det 
var jeg vist ikke den eneste der syntes. Vores fælles 
interesse, nej lidenskab, for de store brune dyr har 
givet et fællesskab som ofte glemmes i hverdagens 
konkurrencer og uenigheder. Men det kunne mærkes at 
vi faktisk havde savnet hinanden den dag i Slagelse.
Og den fornemmelse af fællesskab – af KLUB – var god 
at have i baghovedet de næste måneder, for aldrig har 
en ny bestyrelse været nødt til at tage så mange og så 
helt anderledes beslutninger i dens første år:

Ridgebackdagene blev til Ridgebackdagen og de to 
udenlandske dommere blev aflyst/meldte fra pgra af 
rejserestriktionerne. Og om morgenen, da vi alle var 
på vej med Strøby, stod regnen ned i tykke tove og en 
hurtig beslutning om at rykke indendørs blev taget. Men 
det blev alligevel en dejlig dag med både en velbesøgt 
udstilling og LP og Rally prøver der smidigt tilpassede 
tiderne så hunde og førere kunne nå både udstilling og 
prøve.

Månederne efter viste også hvor meget vi hungrede 
efter udstillinger: hurtigt indkaldte og organiserede 

som denne gang indeholder Formandens beretning

udstillinger fik fine deltagerantal og vores danske 
dommere var utroligt fleksible med tider og invitationer 
med kort varsel. Denne fleksibilitet håber jeg at vi kan 
bringe videre til når verden bliver ”normal” igen. 

Også opdrætterne har været kraftigt berørt af 
restriktioner og ændringer, parringer i udlandet har været 
svære, ja næsten umulige så pludseligt har der været 
stor efterspørgsel efter de danske hanhunde. Derfor 
har klubben netop udgivet en liste over avlsgodkendte 
hanner, som ejerne ønsker at stille til rådighed for avl – 
kig på dem! Nogen er velkendte udstillingshunde, andre 
tilhører familier som ikke nødvendigvis har prioriteret 
konkurrence og titler - men derfor kan han alligevel 
blive en særdeles god avlspartner til netop din tæve. 
Kontakt ejer for yderligere oplysninger - ikke alle har 
fine organiserede hjemmesider, men ejer har helt sikkert 
oplysninger om ham, om hans temperament, styrker og 
svagheder og genetiske baggrund. Husk at det er OK at 
avle med en bærer af “noget”, blot så længe partneren 
ikke er bærer. 

Bestyrelsen har også haft brug for sin 
omstillingsparathed, et bestyrelsesmedlem valgte at 
træde ud i begyndelsen af perioden og da suppleanten 
trådte ind blev vi enige om også at invitere den 
sidste suppleant Dorthe. Det har fungeret rigtigt godt 
med et par ekstra hænder. Selvfølgeligt er også 
bestyrelsesarbejdet ændret og vi er efterhånden blevet 
ret gode til at have kortere effektive online møder , men 
det bliver nu godt at kunne mødes rigtigt igen

Helle Lauridsen Februar 2021

  Foto: Helle Lauridsen



Generalforsamling 2021

 Avls og Sundhedsudvalgets beretning
 

2020 har jo været et usædvanligt år, og også for RRKs opdrættere har der været store udfordringer . I
foråret gik en del tæver tomme da det kunne være svært at navigere under de evigt foranderlige regler,
ændre planer fra naturlig parring til kunstig befrugtning og så tilfælde at få sæden hjem i tide . Det var heller
ikke nemt med hvalpekøberbesøg, socialisering af hvalpe og alt det andet som hører med til at have et kuld
hvalpe .

Men det lykkedes alligevel og i alt 10 kuld så dagens lys med 83 fødte hvalpe, det højeste antal siden 2009 .
Der er også blevet registreret 4 importer, hvilket er meget lavt når man tænker på hvor mange hvalpe der
har fundet vej til Danmark i Corona tiden .

Atter engang fulgte samtlige kuld Ridgeback klubbens anbefalinger og vi kan være meget stolte og tilfredse
med at samtlige danske opdrættere mener at det er værd at avle efter dem .
I 2020 varierede kuldstørrelsen som i de foregående år, det største kuld havde 13 hvalpe og det mindste 3,
hvilket giver et gennemsnit på 8,3 hvalpe per kuld . Der blev fundet 2 DS (i samme kuld) og født 4 ridgeløse
hvalpe .

I alt 33 hunde er blevet HD og AD fotograferet og det har været et usædvanligt flot resultat: 32 hunde
havde 0 på albuerne og kun 3 havde B hofter, en hund (overført fra DRU) havde 2 på albuerne . Avls og
sundhedsudvalget har været meget aktivt i år, vi har benyttet at vi alle er blevet mere digitale til at have
flere online møder, det har virket rigtigt godt i stedet for at skulle bruge mange timer på at køre rundt i
landet . Vi har endeligt fået gang i den endelige godkendelse fra DKK af det fremover er er klubbens DS
tjekkere der laver det gyldige og fået lavet udkast til en ny DS attest, den er pt hos DKKs jurist før den
sendes til endelig godkendelse hos DS tjekkerne .

Det tættere samarbejde med DKKs dyrlæge Helle Friis Proschowky har også udløst, at vi nu kan købe
rekvisition fra DKK på test for JME som nu kan registreres frivilligt på hundeweb . DKK har oprettet en
rekvisition til formålet, som skal købes forud for udtagning af blod/skrab til testen . Materialet skal være 
udtaget af en dyrlæge af hensyn til hundens identitet – DKK registrerer ikke resultater, hvor ejeren selv har
udtaget DNA-materialet .

Vi anmodede også om at kunne gøre det for DM men fik følgende svar: ” DKK holdt for nogle år siden op
med at registrere resultater for DM-testen. Det skyldes flere ting. Der er påvist forskellige mutationer i det
gen, der hedder SOD1. Mutationerne øger risikoen for DM men der er ikke en 1:1 sammenhæng. Selvom en
hund har to kopier af mutationen er det langt fra sikkert, at den bliver syg – og hvis den bliver syg, er det
sandsynligvis meget sent i livet . DKK’s sundhedsudvalg har derfor besluttet, ikke at registrere resultater fra
DM-testen på hundeweb længere ”

Avls og sundhedsudvalget ønsker et solidt og godt samarbejde med de danske opdrættere og vi har derfor
også oprettet en gruppe på Facebook til dette formål, og arbejder på at få lavet en liste over
medlemmernes danskboende avlsgodkendte hanhunde .

Herudover har vi lavet oplæg til ændring af klubbens etiske anbefalinger, se andetsted i bladet .             
/Helle
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Blad og Web beretning 

Grundet forårets nedlukning og forsinkede 
GF er bladene desværre ikke udkommet 
helt så regelmæssigt som vanligt. Men 
utrolig smidighed og vilje til at få tingene 
til at fungere fik alle fire 2020 blade 
publiceret med samme høje kvalitet som 
altid 

Tusind tak til Dorthe Højer Kristensen for 
at styre det med fast og kreativ hånd. 

Sidste år skrev jeg at webben fungerede 
fint efter en større omlægning men 
problemer med vores vært Gigahost 
har desværre gjort siderne ulideligt 
langsomme på trods at stor kreativitet fra 
webudvalgets side for at gøre indholdet 
”lettere” og siderne hurtigere at bruge. 

Derfor har vi nu valgt at flytte til en anden 
vært og det trækker pt tænder ud da der 
er meget som skal gå i hak. 
     
 /Helle

Kassererens beretning

Året 2020 var et vanskeligt år, som vi i klubregi kom igennem med skindet på 
næsen, trods manglende aktiviteter og mange restriktioner.

Økonomisk kom vi ud af året med et regnskabsmæssigt flot overskud, som 
dog, for den største dels vedkommende, kan tilskrives klubbens princip om 
at tage indkøbte varer til indtægt til kostpris i købsåret. Den store post her er 
indkøbet af 2. oplag af RR-bogen.

De udstillinger, det trods krisen lykkedes os at afholde, gav sammenlagt et 
flot overskud, således at det samlede resultat for udstillingsåret, fraregnet de 
sædvanlige fællesomkostninger, landede på et langt mindre underskud end 
året før.

Da Schweissprøver i højere grad har kunnet afholdes under hensyntagen til div. 
restriktioner som følge af pandemien, har klubben kunne afholde et foredrag 
samt 3 prøver, som tilsammen gav et meget flot overskud.

Der blev i 2020 ikke afholdt NW-prøver eller Mentalbeskrivelser, hvorfor der 
må noteres et fald i indtægter for disse aktiviteter.

Salget af RR-varer fra boden faldt også lidt, medens salget af RR-bogen steg, 
især takket være en række opdrættere, som valgte at inkludere bogen i deres 
hvalpepakker.

Alt i alt er det bestyrelsens opfattelse at klubben kom igennem det første 
Corona-år med et meget tilfredsstillende resultat og klubbens stærke økonomi 
betyder, at vi står godt rustet til at imødegå de økonomiske udfordringer i 
endnu et vanskeligt Corona-år.
     
/Poul 
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Aktivitetsudvalgets beretning

Klubbens aktiviteter har ligesom alt andet været påvirket af Covid 
pandemien. Selvom det har betydet en nedgang i antallet af prøver og 
aktiviteter er det alligevel lykkedes at afholde nogle aktiviteter. 
De officielle prøver i ridgebackklubben tæller en Schweissprøve i 
Frederikshåb plantage i April med deltagelse af to ridgebacks. Ved 
Ridgebackdagen d. 29 august deltog otte hunde i Rally fordelt på 
begynder, øvet og ekspert. Endvidere deltog ti hunde i LP klasserne 
1-2-3.

I november afholdtes der schweissprøve i Rold Skov med 29 tilmeldte 
over 2 weekender. Heraf var 9 ridgebacks. 

Klubbens lurecoursing maskine på sjælland har selvom det er svært at 
finde arealer været i anvendelse flere gange i det forgangne år. Kender 
du et egnet areal kan du kontakte Louise Gram Sukkot eller Jarl 
Kobbernagel via Facebookgruppen ”Lure Coursing – Sjælland” hvor 
aktiviteter også annonceres.

Den private lurecoursing maskine i Jylland er også regelmæssigt 
i brug. Aktiviteter annonceres i denne gruppe på Facebook ”Lure 
Coursing – jylland – Rhodesian Ridgebacks”.

Aktivitetsudvalget holdt i januar sit første online medlemsmøde, hvor 
hensigten var at få forslag til aktiviteter og input fra medlemmer. 
Her var en livlig drøftelse af hvilke aktiviteter der har medlemmernes 
interesse. Særligt mulighederne for at afholde online møder/
webinarer med aktuelle temaer var der stor interesse for. Vi arbejder 
derfor med at afholde flere begivenheder henover foråret, hvor vi kan 
mødes virtuelt. Vi har på nuværende tidspunkt tilkendegivelse fra Mia 
Trier-Knudsen, som ejer og driver Nordhund. Mia har et stort kendskab 
til ridgebacks gennem sit professionelle arbejde og er derudover 
også selv ridgebackejer. Online aktiviteter annonceres på klubbens 
hjemmeside og på klubbens Facebookside ”Rhodesian Ridgeback 
Klubben”

Aktivitetsudvalget har drøftet at det stadig kan være svært at 
gennemskue pointreglerne for klubbens årskonkurrencer. Derfor 
overvejer vi at arbejde med en sproglig tydeliggørelse af disse i det 
kommende år.
/Julie

 
Udstillingsudvalgets beretning

 År 2020 blev meget anderledes. Corona og 
Covid-19 restriktionerne satte spor på alle 
udstillingerne.

Vores GF måtte udskydes i første omgang, men 
blev dog gennemført den 20. juni og for første gang 
i mange år, - uden en udstilling først.
Efter mange aflyste udstillinger generelt og 
ændrede restriktioner, så blev det endelig 
muligt igen. RR dagene blev vores debut ud i at 
tilpasse udstillingerne til nye restriktioner med et 
forsamlingsforbud på max 100. Det gik så fint.

I efteråret blev alle DKK udstillingerne aflyst, og 
RRK valgte at springe ud i det modsatte. Der var et 
par raceklubber, som gerne ville have en bestyrelse 
som vores.På kort tid lykkedes det at få stablet 
3 hurtige udstillinger på benene som erstatning, 
fordelt ud til Hadsten, Årslev og Korsør. Alle tre nye 
lokaktioner for RRK, men gode steder at være.

Samtidigt blev forsamlingsforbuddet nedsat til 
max 50. Så vi måtte møde ind i hold. Men det løste 
vi også, med afstand, sprit, mundbind, og ikke 
mindst med stor hjælp fra medlemmerne. 

I gennemsnit var der 34 tilmeldte hunde på årets 4 
udstillinger.

Vi manglende dog gæsterne fra nabolandene, da 
grænserne var lukket on/off. Alle vores udstillinger 
blev afholdt med danske dommere.

Planen er igen at have 4 RRK udstillinger i 2021, 
og så må vi krydse fingre for at Danmark langsomt 
lukker op igen. 
Så forsamlingsforbuddet kan øges, så alle kan 
være med
/Helle Cornelius-Knudsen

  Foto: Dorthe Højer Kristensen
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Kandidatur til bestyrelsen

Helle Lauridsen

Ridgebacks fylder en meget stor del af mit hjerte, min sofa 
og min fritid. Mine hunde – Gekko på næsten 11, Ida på 8 og 
Kukie på knap 4 og jeg nyder at gå et godt spor i skoven, at 
køre land og rige rundt for komme til Lure Coursing, at øve 
den sidste drejning i en Rally øvelse og selvfølgeligt også det 
sociale og konkurrencemæssige på en udstilling.  Vi er eller 
har været aktive i de fleste af de discipliner som en RR kan 
deltage i – når ellers det er muligt – forhåbentligt snart.

Min passion er racens sundhed og temperament, 
vidensdeling, åbenhed og samarbejde. Efter mange år som 
medlem af bestyrelsen synes jeg det er spændende at prøve 
at være formand og jeg håber at klubbens medlemmer giver 
mig lov til at prøve det også i en periode der forhåbentligt 
bliver lidt mindre kaotisk end mit første år, der jo i allerhøjeste 
grad har været i Coronaens tegn – og krævet hidtil uset 
omstillingsparathed fra os alle.

Annette Rosenfeldt

Mit navn er Annette Rosenfeldt, jeg bor i Roskilde sammen med 
mine to Ridgebacks, far og søn. Jeg er 53 år, gift med Peter, mor 
til to voksne børn og arbejder som executive assistant. 

Jeg har været lykkelig ejer af ridgebacks siden 2001, hvor jeg 
lærte racen at kende. I 2012 fik jeg den ældste af mine ‘drenge’ og 
vi har siden 2016 delt vores liv med en af hans sønner.  

Gennem årene har vi trænet lydighed i det små, en del mere 
Rally og vi har snuset til Lure Coursing og har gået Sweiss spor 
på hyggeniveau. De seneste år er Nosework blevet lagt til vores 
aktiviter. Jeg har også tidligere haft min gang i udstillingsringen. 
Jeg bruger meget tid og får meget glæde ud af mine ridgebacks og 
vores fælles liv. Når så al den aktivitet er klaret må jeg være ærlig 
at sige, at hygge-genet hos Ridgebacks er i høj kurs hos mig. Når 
jeg har et par glade og storsnorkende hunde i sofaen ved siden af 
mig, er der ikke noget sted i verden jeg hellere vil være. 

Ved generalforsamlingen i 2020 blev jeg valgt som suppleant til 
bestyrelsen, jeg har tidligere været del af bestyrelsesarbejdet i 
klubben og har været aktiv i udstillings- og bladudvalg. Jeg har 
nydt at komme tættere på klubben, medlemmerne og deres 
hunde. Jeg stiller nu op til en bestyrelsespost da jeg gerne vil være 
med til at sikre, at vi har en god klub; en klub som medlemmerne 
er glade for at være med i og en klub, der har aktiviteter og 
udstillinger som medlemmerne har lyst til, at være med til at 
arrangere og ikke mindst deltage i. 
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Helle Cornelius-Knudsen

Sådan en valgperiode går jo super hurtigt i en aktiv bestyrelse.

Det har på alle måder været et spændende forløb. Derfor 
genopstiller jeg gerne.

Der har været meget nyt at lære og det første år fik jeg helt sved 
på panden, da min opgave var at bestille rosetter til udstillingerne. 
Heldigvis har der været god hjælp at hente.
Nu er det næsten sat i system, og jeg fik styr på farverne, til glæde 
for modtagerne.

Der er mange nye tiltag i klubben, god energi i bestyrelsen, ikke 
mindst blandt medlemmerne. Så selv om Corona restriktionerne 
spændte ben for meget, og til sidst lukkede ned for aktiviteterne, 
så er jeg vild med at se muligheder fremfor begrænsninger. Jeg vil 
gerne være med til at planlægge nye udstillinger, som vi er mange 
der længes efter.

Jeg er til daglig chefoptiker hos Thiele, godt gift med Flemming. 
Vi har 3 Ridgeback, 1 Whippet, to katte og vores yngste datter 
boende hjemme.

Kandidatur til bestyrelsen
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SÆT  X  I KALENDERN 

TIL DE ÅRLIGE 

RIDGEBACK DAGE 

DEN 11. -12. Sep  2021, Århus

Dobbeltudstilling med dommere:  

Nada Nikolic, DK og Arne Foss, NO

Tilmeldingsfrist 22/8 2021



Her følger en oversigt over de indholdsmæssige forslag til rettelser af de etiske regler. De nuværende Etiske regler for 
opdræt kan ses på klubbens hjemmeside

Navn
Etiske regler for opdræt ændres til etiske avlsanbefalinger. Sidstnævnte er i tråd med DKK’s navngivelse af deres etiske 
anbefalinger for avl.

Opsætning med paragraffer ændres til opsætning med overskrifter i kategorier for at lette overblikket over indholdet.

Afsnittet avls og sundhedsrestriktioner 
Vilkårene for at avle efter henholdsvis basis og basis plus stambog er opdateret.
Det er tilføjet at anbefalingen om at tæven bør være 2 år betragtes som et minimum.

Afsnittet specifikt for dermoid sinus
Tjek af sinus og endelig udstedelse af sinusattest udføres fremover af  af klubbens sinustjekkere
Afsnittet salg

Der skelnes mellem salg til familiehunde og salg til eventuel avl.

Bestyrelsens forslag til ændringer af de Etiske 
regler for opdræt

 
Den Ordinære Generalforsamling 
Dato:   Lørdag d. 11. april 2021
Tid:   Kl. 14.00 
Sted:   Årslev Hallen
               Bøgehøjvej 2
   5792 Årslev

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 2021
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Udkast til revision af etiske regler  Rhodesian Ridgeback Klubben primo 2021 Side 1 af 3 
 

ETISKE AVLSANBEFALINGER  
 

GENERELLE VÆRDIER I AVLSARBEJDET  
1. Omhyggelig planlægning af hvert kuld. 
2. Omfattende hensyn til helbred og temperament.  
3. Indsigt i opfostring af hvalpekuld. 
4. Opfostring af kuldet under hjemlige forhold med nær menneskelig kontakt.  
5. Hvalpekuld må under ingen omstændigheder holdes i afsidesliggende rum, bygninger eller 

anden form for afsondrede forhold. 
6. Hundenes velfærd skal altid have fortrin frem for økonomiske eller personlige interesser. 

OPDRÆTTERENS ANSVAR 
1. At have kendskab til racens standard  
2. At søge at opdrætte de sundeste og bedste repræsentanter for racen ved at vælge avlsdyr, 

der er fysisk og mentalt egnet til avl, 
3. Efter bedste evne at vurdere om hunden bidrager til opretholdelse af racens egenskaber.  

 
AVLS- OG SUNDHEDSRESTRIKTIONER  
1. DKK’s ”Etiske anbefalinger for avl” skal overholdes.  
2. DKK’s ”Avlsanbefalinger for racens skal overholdes for at opnå en Basis stambog.  
3. For at opnå en Basis Plus stambog og påskriften ”Denne hund er avlet efter Rhodesian 

Ridgeback Klubbens avlsanbefalinger” skal følgende ydermere overholdes: 
● Begge forældredyr skal på parringstidspunktet være mindst 2 år.  

Dette bør dog betragtes som det absolut tidligste for tæven. 
● Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling 

med mindst “Very Good”. 
● Begge forældre skal før parring være røntgenfotograferet for HD og AD.  

● HD status skal være A eller B.  
● AD status skal være 0 eller 1.   

● Der må kun avles på kombinationerne AD status 0 til 0 eller 0 til 1.  
● Bruger man en hund med albuestatus 1 i avlen, skal minimum 50 % af første kuld AD 

fotograferes før næste kuld fra denne hund kan komme på klubbens hvalpeliste.  
● Dermed tilvejebringes der data til brug for fremtidig anvendelse af hunden. 
● Det bør tilstræbes, at en tæve ikke får mere end et kuld hvalpe pr. 12 mdr., og at hun får 

en hvileperiode på minimum en løbetid mellem hvert kuld.  
● En tæve må højst få tre kuld i sin levetid, og sidste kuld skal fødes, før tæven fylder 8 år. 
● Senest når kuldet er 3 mdr. gammelt, skal skemaet “Information om hvalpekuld” udfyldes 

og indsendes til klubbens Avls- og Sundhedsudvalg. 
● Anvendelse af inseminering – uanset på hvilken måde – betragtes i forhold til disse 

etiske avlsanbefalinger, som en normal parring 
● DKK’s købsaftale skal bruges til samtlige hvalpesalg. 



 

Udkast til revision af etiske regler  Rhodesian Ridgeback Klubben primo 2021 Side 2 af 3 
 

● Ved brug af frossen sæd fra ældre hunde skal avlsrestriktioner på aftapningstidspunktet 
være overholdt for hanhunden og alle anbefalinger fulgt for tæven. 

SPECIFIKT FOR DERMOID SINUS  
1. En kombination, der én gang har givet Sinus, må ikke gentages. 
2. Alle hvalpe skal undersøges for Dermoid Sinus.  
3. Undersøgelse af Dermoid Sinus foretages af en af klubbens sinustjekkere.  
4. Der anbefales kontrol mindst 2 gange af hvalpene.  
5. Ved sidste kontrol udfylder Sinustjekker Rhodesian Ridgeback Klubbens attest for kuldets 

sinusstatus. Attesten indsendes til DKK, som påfører avlsforbud på stamtavlen for de hvalpe, 
der er fundet sinus på.  
● En kopi beholdes af sinustjekker til klubbens arkiv.  
● En kopi beholdes af opdrætter, som udleverer kopi til hver køber sammen med stamtavlen. 

6. Det er opdrætterens ansvar, at stambogen for en hvalp, hvor sinus opdages efter udlevering af 
stambøger, bliver indsendt til DKK og påføres “Avlsforbud”. 
 

VED FOREKOMST AF DERMOID SINUS 
1. Hvis opdrætteren får hvalpen opereret, skal salgsprisen reduceres til prisen for en hvalp med 

fejl, fejlen skal oplyses for køberen.  
2. Hvis Sinus opdages efter at hvalpen er solgt, skal én af følgende 3 løsningsmuligheder: a, b 

eller c benyttes, idet køberen ikke kan stilles dårligere end disse muligheder: 
a. Opdrætteren tager hvalpen retur, såfremt køberen accepterer dette.  

Opdrætteren refunderer køberen den fulde købesum for hvalpen. Opdrætteren påtager 
sig samtidig ansvaret for og omkostningerne til operation af hvalpen. 

b. Køberen beholder hvalpen.  
Opdrætteren refunderer køberen den del af købesummen, der svarer til forskellen mellem 
den aktuelle salgspris og prisen for en hvalp med fejl fra kuldet. Hvalpen opereres af en 
dyrlæge, der enten vælges af opdrætteren, eller vælges af køberen og accepteres af 
opdrætteren. Under disse forudsætninger dækker opdrætteren omkostningerne til 
operationen. Dør hvalpen som følge af operationen, refunderer opdrætteren den 
resterende del af købesummen, således at køberen dermed har fået hele købesummen 
tilbagebetalt. 

c. Er operation nødvendig, men umulig på grund af Sinus’ art, så hvalpen må aflives, 
refunderer opdrætteren ligeledes den resterende del af købesummen. Tilstøder der efter 
en gennemført operation komplikationer, der er så alvorlige og/eller langvarige, at de 
påfører hvalpen – eller vil påføre hvalpen – urimelige lidelser, og hvis parterne i samråd 
med dyrlægen derfor beslutter aflivning, refunderer opdrætteren ligeledes den resterende 
del af købesummen. 

 

 

12



 

Udkast til revision af etiske regler  Rhodesian Ridgeback Klubben primo 2021 Side 3 af 3 
 

SALG 
Salg af hvalpe til familiehunde 

Alle hvalpe med fejl, der har betydning for deres almene trivsel og sundhed – og som kan påvirke 
deres helbred i negativ retning – skal sælges til reduceret pris og fejl oplyses skriftligt til køber. Fejl 
– som ikke har helbredsmæssig betydning, f.eks. ridgefejl, ridgeløshed, farvefejl, bidfejl og 
knækhaler skal oplyses til køber, så snart der af opdrætter er taget beslutnng om, hvilken hvalp der 
skal tilgå den konkrete køber (bidfejl og knækhale kræver særlig opmærksomhed da de kan være 
både med og uden betydning for hundens almene sundhed og trivsel). Alle fejl skal oplyses 
skriftligt til køber.  

Salg af hvalpe til eventuel avl 

En hvalp, der sælges som potentiel avlshund, skal på dagen for aflevering have en fejlfri 
sundhedsattest, korrekt ridge, bid, farve, ingen mærkbar knækhale, og for hanhunde mærkbare 
testikler. 

OVERDRAGELSE OG VEJLEDNING  
1. Alle hvalpe skal overdrages sunde, i god foderstand og fri for parasitter – herunder 

ormebehandlede mindst 2 gange.  
2. Hvalpene skal før afleveringen sundhedsundersøges hos en dyrlæge, som udsteder 

individuelle sundhedsattester. Sundhedsattest skal følge hvalpen til sit nye hjem.  
3. Vaccinationer før overdragelsen bør ske ifølge DKK’s gældende anbefalinger. 
4. Opdrætteren skal fremsende købekontrakt med angivelse af eventuelle fejl og mangler samt 

betingelser for købet, så det er køber i hænde senest 2 dage før, hvalpen overdrages.  
5. Opdrætteren skal give hvalpekøberen skriftlige oplysninger om hvalpens videre pleje og 

træning.  
6. Det påhviler opdrætteren at stå til rådighed for vejledning til køberen. 

 
SÆRLIGT FOR HANHUNDEN 
1. Hanhundens ejer har ansvar for, at hanhunden er i god sundhedstilstand ved parring. 
2. Hanhundens ejer har – som tævehundens ejer – ansvar for, at en parring overholder kravene i 

disse etiske avlsanbefalinger, og må ikke stille hanhunden til rådighed for en parring, hvis 
han/hun har kendskab til, at de etiske avlsanbefalinger overskrides. 

3. Matadoravl (dvs. at en hanhund anvendes til et for stort antal hvalpekuld) skal undgås. En 
hanhund må derfor ikke producere mere end ca. 40 hvalpe i Danmark. 

 

Ændringer i de etiske regler skal ratificeres af Generalforsamlingen. 
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Udkast til revision af etiske regler  Rhodesian Ridgeback Klubben primo 2021 Side 2 af 3 
 

● Ved brug af frossen sæd fra ældre hunde skal avlsrestriktioner på aftapningstidspunktet 
være overholdt for hanhunden og alle anbefalinger fulgt for tæven. 

SPECIFIKT FOR DERMOID SINUS  
1. En kombination, der én gang har givet Sinus, må ikke gentages. 
2. Alle hvalpe skal undersøges for Dermoid Sinus.  
3. Undersøgelse af Dermoid Sinus foretages af en af klubbens sinustjekkere.  
4. Der anbefales kontrol mindst 2 gange af hvalpene.  
5. Ved sidste kontrol udfylder Sinustjekker Rhodesian Ridgeback Klubbens attest for kuldets 

sinusstatus. Attesten indsendes til DKK, som påfører avlsforbud på stamtavlen for de hvalpe, 
der er fundet sinus på.  
● En kopi beholdes af sinustjekker til klubbens arkiv.  
● En kopi beholdes af opdrætter, som udleverer kopi til hver køber sammen med stamtavlen. 

6. Det er opdrætterens ansvar, at stambogen for en hvalp, hvor sinus opdages efter udlevering af 
stambøger, bliver indsendt til DKK og påføres “Avlsforbud”. 
 

VED FOREKOMST AF DERMOID SINUS 
1. Hvis opdrætteren får hvalpen opereret, skal salgsprisen reduceres til prisen for en hvalp med 

fejl, fejlen skal oplyses for køberen.  
2. Hvis Sinus opdages efter at hvalpen er solgt, skal én af følgende 3 løsningsmuligheder: a, b 

eller c benyttes, idet køberen ikke kan stilles dårligere end disse muligheder: 
a. Opdrætteren tager hvalpen retur, såfremt køberen accepterer dette.  

Opdrætteren refunderer køberen den fulde købesum for hvalpen. Opdrætteren påtager 
sig samtidig ansvaret for og omkostningerne til operation af hvalpen. 

b. Køberen beholder hvalpen.  
Opdrætteren refunderer køberen den del af købesummen, der svarer til forskellen mellem 
den aktuelle salgspris og prisen for en hvalp med fejl fra kuldet. Hvalpen opereres af en 
dyrlæge, der enten vælges af opdrætteren, eller vælges af køberen og accepteres af 
opdrætteren. Under disse forudsætninger dækker opdrætteren omkostningerne til 
operationen. Dør hvalpen som følge af operationen, refunderer opdrætteren den 
resterende del af købesummen, således at køberen dermed har fået hele købesummen 
tilbagebetalt. 

c. Er operation nødvendig, men umulig på grund af Sinus’ art, så hvalpen må aflives, 
refunderer opdrætteren ligeledes den resterende del af købesummen. Tilstøder der efter 
en gennemført operation komplikationer, der er så alvorlige og/eller langvarige, at de 
påfører hvalpen – eller vil påføre hvalpen – urimelige lidelser, og hvis parterne i samråd 
med dyrlægen derfor beslutter aflivning, refunderer opdrætteren ligeledes den resterende 
del af købesummen. 
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På baggrund af forslag på generalforsamlingen 2020, har bestyrelsen gennemgået klubbens ved-
tægter og indstiller nedenstående (gule) ændringer til godkendelse på generalforsamlingen 2021. 
Relevante uddrag af de gældende vedtægter er indbefattet, gældende vedtægter samt komplet 
forslag til nye kan ses på klubbens hjemmeside. 

Vedtægter (ændringsforslag feb.2021) 
 
 § 5 Medlemskab  
Stk. 4 Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse der kan ske med 1 måneds varsel. Kontingent for 

indeværende år refunderes ikke. 
Stk.7 Alle medlemmer skal – hvor muligt – oplyse mailadresse til klubben. Et medlem har selv ansvaret 

for, at den oplyste mailadresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlem-
met skifter mail, skal medlemmet straks give klubben besked. Hvis medlemmet ikke opfylder sine 
forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til med-
lemmet 

 
§ 8 Valg til bestyrelsen 
 
Stk. 2  I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til 
 bestyrelsen. 
 Hvert år vælges der 2 suppleanter. Hvert år vælges der 2 revisorer og om muligt 2 revisorsupple-

anter. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 4  En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i 

bestyrelsesmedlemmets turnus.  
Stk. 5  I tilfælde af at bestyrelsen ikke bliver fuldtallig efter de valgte suppleanter er indtrådt, kan besty-

relsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 
Stk. 7(ny)  Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmed-

lemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalfor-
samling. 

 
 

Ændres fra § 5:    
Stk. 4  Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 

31.december 
Stk.7:  Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben. Et medlem 

har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra 
klubben. Hvis medlemmet skifter email adresse, skal medlemmet straks give klubben besked 
herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at 
korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet 

 

Ændres fra § 8:. 
Stk. 2  I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til 

bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 4  Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgående bestyrelsesmedlems valgtur-

nus. 
Stk. 5  I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig ved, at der ikke findes suppleanter, der kan ind-

træde fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil 
førstkommende ordinære generalforsamling 

 
 

 
§ 9 Bestyrelsens arbejde 
Stk. 1  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 

dage efter generalforsamlingen. Posten som formand kan kun beklædes af samme person i 3 
valgperioder i træk. Omkonstituering kan finde sted. 

Stk. 5  Klubben tegnes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formand eller næstformand. Dog kan bestyrelsen give kassereren fuldmagt til at disponere over 
klubbens driftskonti. 

Stk. 7  Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne,  og 
et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næste nummer af klubbens med-
lemsblad eller på anden måde. 

 
§ 11 Generalforsamling 
Stk 1  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.Ordinær generalforsam-
ling afholdes hvert år senest den 30. april skiftevis øst og vest for Store bælt. 

 
§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling  

 
5 Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab 
9 Valg af 1 racevejleder, 1 omplaceringskoordinator, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

. 

 
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling  
 
Stk. 3  Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de emner, der 

fremgår af dagsordenen 

Ændres fra § 9  
Stk 1        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fast-

sætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. Posten som formand kan 
kun beklædes af samme person i 3 valgperioder i træk. 

Stk. 5  Klubben forpligtes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 
være formand eller næstformand. Dog kan bestyrelsen give kassereren fuldmagt til at dispo-
nere over klubbens driftskonti. 

Stk. 7  Der tages referat af bestyrelsesmøderne, referatet underskrives af deltagerne og et beslut-
ningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næste nummer af klubbens medlems-

     
 
 

Ændres fra §11 
Stk 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april skiftevis øst og vest for Store 
bælt. 
 
 

Ændres fra § 12  

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge). 

9. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 

Ændres fra §14 Ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 3  Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsor-
dene indeholdte. 

 

Forslag til ændringer af Vedtægter



 
§ 9 Bestyrelsens arbejde 
Stk. 1  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 

dage efter generalforsamlingen. Posten som formand kan kun beklædes af samme person i 3 
valgperioder i træk. Omkonstituering kan finde sted. 

Stk. 5  Klubben tegnes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formand eller næstformand. Dog kan bestyrelsen give kassereren fuldmagt til at disponere over 
klubbens driftskonti. 

Stk. 7  Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne,  og 
et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næste nummer af klubbens med-
lemsblad eller på anden måde. 

 
§ 11 Generalforsamling 
Stk 1  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.Ordinær generalforsam-
ling afholdes hvert år senest den 30. april skiftevis øst og vest for Store bælt. 

 
§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling  

 
5 Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab 
9 Valg af 1 racevejleder, 1 omplaceringskoordinator, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

. 

 
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling  
 
Stk. 3  Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de emner, der 

fremgår af dagsordenen 

Ændres fra § 9  
Stk 1        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fast-

sætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. Posten som formand kan 
kun beklædes af samme person i 3 valgperioder i træk. 

Stk. 5  Klubben forpligtes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 
være formand eller næstformand. Dog kan bestyrelsen give kassereren fuldmagt til at dispo-
nere over klubbens driftskonti. 

Stk. 7  Der tages referat af bestyrelsesmøderne, referatet underskrives af deltagerne og et beslut-
ningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næste nummer af klubbens medlems-

     
 
 

Ændres fra §11 
Stk 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april skiftevis øst og vest for Store 
bælt. 
 
 

Ændres fra § 12  

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge). 

9. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
 

Ændres fra §14 Ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 3  Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsor-
dene indeholdte. 
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Opdrættere der leder efter en hanhund til deres tæves 
næste kuld, er på en af de sværeste opgaver der findes. 
Der lægges enorme ressourcer i at lede efter det rigtige 
match og researche hvilke to hunde der potentielt giver 
det bedste resultat. 

Researchen indebærer, ud over de oplysninger 
opdrætteren kan finde på hjemmesider og i stamtavlen 
også et ønske om et personligt kendskab til de 
hanhunde der har fanget øjet. 
For dig der ejer en avlsgodkendt hanhund betyder det at 
du kan modtage henvendelser fra tæveejere der ønsker 
at få mere at vide om din hund. 
Det er ganske flatterende at få sådan en henvendelse. 
Selvom man selvfølgelig har den bedste hund på jorden, 
så er det lidt særligt, når der er nogen andre der også 
har fået øje på ham. 

Her er mine råd til hvad du bør være bevidst 
om, hvis du får en henvendelse:

 9 Opdrættere spørger til mange hanhunde og 
stiller mange og svære spørgsmål for at få bedre 
kendskab til din hund. Det er en del af arbejdet 
med at lave et kuld hvalpe. Det er ikke sikkert at det 
bliver din hanhund selvom de spørger interesseret.

 9 Dit ansvar starter allerede her. Hvis du ikke har 
prøvet det før eller ved hvad du bør kunne bidrage 
med, så allier dig med din opdrætter eller en anden 
kyndig person.

 9 Ridgebackklubbens etiske regler for avl gælder 
også for hanhundeejere, så du bør kende dem.

 9 Får du en henvendelse fra udlandet, så vær 
opmærksom på om tæven har FCI stamtavle og er 
avlsgodkendt i landets FCI anerkendte specialklub.

Disse emner bør du som minimum have 
taget stilling til inden du går i dialog med en 
tæveejer om en mulig parring:

 9 Min hanhund i forhold til racestandarden. 
Hans stærke sider og fejl, både fysisk og mentalt. 
Det er aldrig noget godt udgangspunkt, hvis tæven 

Hvis min hanhund skal bruges i avl
Af: Anne Julie Lorentzen
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har den samme væsentlige fejl, som din dreng.
 9 Hvilke forhold hos tæveejeren vil jeg blåstemple 

ved brug af min hanhund? 
Bliver tæven og de kommende hvalpe passet efter 
alle kunstens regler eller skal de ud i stalden når 
de er 3 uger gamle?

 9 Hvilke krav havde jeg selv til den opdrætter jeg 
købte hvalp hos. 
Hvilke krav havde min opdrætter til hvalpekøberne? 
Bør jeg forvente det samme af dem jeg lader bruge 
min hund? 

 9 Hvad er mine kontraktbetingelser. 
Herunder hvad koster en parring, hvordan der skal 
afregnes, om du tilbyder omparring og om du har 
særlige krav til hvordan parringen skal foregå?

Dedikation til at forbedre racen

Du er den eneste der kender din hunds helbred og 
mentalitet til bunds. Som hanhundeejer har du et 
kæmpe ansvar for at videreformidle dette kendskab til 
opdrætteren, som skal bruge det i vurderingen af hvor 
godt din hanhund matcher deres tæve. På samme 
måde har opdrætteren ansvar for at fortælle dig om 
tævens helbred og mentalitet, så du kan vurdere om 
du vil lade dem bruge din hund. For erfarne opdrættere 
eller avlshanhundeejere, er noget af det vigtigste i 
samarbejdet om en parring, tillid til hinandens ærlige, 
etiske engagement i racen. Det betyder blandt andet at 
man efter bedste evne forholder sig så objektivt til sin 
hunds egenskaber, som det er muligt. 

Det kræver et basalt kendskab til racens optimale 
fysiske og psykiske profil (racestandarden) at kunne 
give kvalificerede svar om din hunds egenskaber. 
Sandsynligvis har opdrætteren set ham på billeder og 
måske på afstand på en udstilling. Nu har de brug for 
at lære ham endnu bedre at kende. Er han kohaset 
på bagbenene, drejer ud på forpoterne eller har han 
virkelig meget halshud? Hvordan møder han andre 
hunde, børn, fremmede? Har han stort jagtinstinkt? Har 
han nogensinde haft svamp i ørerne eller hotspots eller 
analkirtelproblemer? 
Du er den eneste der har svarene og det er utroligt 



vigtigt for den beslutning der skal tages, at du ikke 
udelader eller pynter på noget. Hvis han vejer 50 kilo og 
er et monster over for andre hanhunde, så vær ærlig om 
det. Det væsentligste i dette regnestykke er IKKE at din 
dreng tager sig godt ud. Det er, om hans gener, sammen 
med den pågældende tæve kan tænkes, samlet set, at 
bidrage positivt til racen. Er du ikke så velbevandret i 
racestandarden, så allier dig med din opdrætter om at få 
givet reelle svar på de spørgsmål du får og at få spurgt 
tæveejeren om de ting der er vigtige.

Vær tydelig fra starten om dine 
forventninger og krav! 

Derved mindsker du risikoen for misforståelser om 
hvorvidt din hanhund er til rådighed eller ej. Dine 
opmærksomhedspunkter her bør være kontraktforhold, 
krav til hvordan parringen skal foregå, og om du har 
krav til hvordan opdrætteren holder og sælger hvalpene. 
Når først tæven er parret kan du ikke fortryde. 

DKK har en standard parringskontrakt, som dækker de 
basale aftaler.

Hvad kan jeg egentlig kræve af tæveejeren?

I forarbejdet der leder frem til at I indgår en aftale 
om parring kan du kræve og forvente at tæveejeren 
beredvilligt svarer på dine spørgsmål om, hvorfor de har 
kig på din hund. Hvad er det for egenskaber de leder 
efter, hvad er tævens fysiske og mentale egenskaber, 
hendes sundhed, hvordan de påtænker at holde og 
socialisere hvalpene, hvem de vil sælge til, hvordan 
de følger hvalpene når de flytter hjemmefra. Hvis du 
ikke har mulighed for at møde tæven fysisk inden 
parringen bør du kunne få fremsendt billeder og video, 
dokumentation for hendes testresultater og stamtavle. 
Hvis du ikke ved hvad du skal spørge om, så hent viden 
hos din egen opdrætter. 

Du kan ikke kræve at tæveejeren holder tæven eller 
hvalpene på en bestemt måde eller sælger til bestemte 
personer. Derfor er det vigtigt at mærke efter om det er 
mennesker man kan have tillid til. Hvis du ikke er tilfreds 
med de svar du får eller der er ”noget der gnaver”, så 
kan du sige nej til at stille din hund til rådighed. Men det 

er ikke god stil at ombestemme sig i sidste øjeblik, så 
lav forarbejdet i god tid. 

Hvad skal jeg have styr på inden parringen?

I god tid inden parring bør du fremsende din kontrakt 
til underskrift hos tæveejeren. Der er ikke noget mere 
ærgerligt end at stå på dagen og være uenige om 
hvad I har aftalt. Særligt betalingsforholdene skal være 
krystalklare. 

Ligeledes i god tid inden parring bør du få testet din 
hunds sædkvalitet, så du ikke risikerer at tæveejeren 
kører forgæves. Sørg for at have dokumentation fra 
dyrlægen for hvornår sæden er testet og hvad resultatet 
var. 

Beslut sammen med tæveejeren hvor og hvordan 
parringen skal foregå. Du bør have et solidt indhegnet 
udendørs område med tilstrækkelig plads til at hundene 
kan bevæge sig rundt og lære hinanden at kende, men 
ikke så stort at de kan komme for langt væk fra jer. I skal 
kunne komme hurtigt hen til dem og støtte dem.

At få dokumentation fra tæveejeren for at hun er 
helbredstjekket for infektioner inden parring.

Hvis I skal mødes hos dig og tæveejeren kommer 
langvejs fra, så bør du kende mindst en dyrlæge der 
er specialiseret i reproduktion i nærheden som kan 
assistere jer, hvis det for eksempel bliver nødvendigt at 
inseminere. Spørg tæveejeren om de regner med at du 
har en dyrlæge ”i baghånden” til for eksempel ekstra 
progesterontest. Lav aftaler med dyrlægen om at stå til 
rådighed. Parringer venter ikke altid til åbningstid på en 
hverdag. 

Hvordan foregår en parring?

Langt de fleste parringer foregår ved at hundene 
mødes, hilser og lærer hinanden at kende. Ofte bliver 
hilseriet til (parrings)leg, hvorefter hanhunden på et 
tidspunkt prøver lykken og kravler på tæven. Hvis tæven 
er højløbsk lader hun ham komme til uden yderligere 
problemer. En højløbsk tæve står som regel godt fast og 
lægger halen til side når hun er klar. 
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Du skal være opmærksom på følgende:

 9 At hundenes møde ikke bliver for voldsomt. 
Hanhunde kan blive meget ivrige og særligt hvis han 
ingen erfaring har med løbetider kan det være svært 
for ham at justere sin adfærd hensigtsmæssigt. 
Mens man må forvente at det kan blive lidt ”hedt”, 
så skal du aldrig lade din hanhund jagte tæven eller 
kravle på hende hvis hun tydeligt forsøger at undgå 
det ved at knurre/bide eller skrige. 

 9 At de ikke kan komme længere væk fra jer end 
at I kan være ved dem i løbet af få sekunder. Når 
hanhunden hopper på tæven og trænger ind i 
hende, svulmer penis op og sidder fast. Nogle tæver 
reagerer på dette ved at forsøge at komme fri eller 
vende sig og bide. De kan begge komme alvorligt 
til skade i den situation, så der skal man være hos 
dem og hjælpe dem.

 9 At hvis han hopper op, men ikke kan ramme, så skal 
han måske have lidt hjælp. 

 9 Tag tid på hvor længe de hænger sammen. Skulle 
der ske noget uforudset er det godt at kunne give 
dyrlægen besked og ydermere får du en ide om 
hvordan din hanhund fungerer. 

 9 Når de glider fra hinanden er det en god ide at gå 
roligt rundt med tæven, så hun ikke sætter sig og 
tisser lige efter. 

Afhængigt af vejret, hvis det er koldt skal du have 
tæpper klar til at lægge over dem når de hænger 
sammen eller mulighed for at køle dem af med våde 
håndklæder. Det er meget forskelligt, hvor længe hunde 
hænger sammen under en parring, men når man står i 
situationen har man ikke mulighed for at hente de ting 
man mangler eller trække hundene i læ. Er det iskoldt 
(regn)vejr eller høj sol på en varm dag bør man finde et 
indendørs område. Det kan blive meget ubehageligt for 
alle parter at stå stille ude i længere tid under de forhold. 

I teorien er én god parring på det rigtige tidspunkt nok. I 
praksis så vil de fleste af os gerne have 2 parringer med 
en dags mellemrum, nogle gange 3 parringer. Der er 
ingen grund til at parre hyppigere da hanhundens sæd 

kan holde i flere dage i tæven (nogle undersøgelser 
tyder på at det kan holde i op til en uge). Det er 
tæveejernes ansvar at komme med tæven på det rigtige 
tidspunkt.

Hvad nu hvis der ikke kommer hvalpe ud af 
parringen?

Det er normal kutyme at stille en omparring til rådighed 
såfremt tæven ikke bliver drægtig. Der kan let gå 
6-12 måneder før næste løbetid, så sørg for at have 
taget højde for hvad I gør, hvis hanhunden er blevet 
steril, er død eller på anden måde forhindret i at lave 
en omparring. Det kan typisk være en aftale om at 
tævejeren kompenseres for en del af parringsudgiften 
eller at de kan anvende frostsæd i stedet. 

Hvad med betaling?

De fleste parringer koster cirka det samme som værdien 
af en hvalp. De to mest almindelige måder at afregne 
på, er enten fuld pris, som erlægges i forbindelse med 
parringen eller at betalingen deles op i en springafgift, 
som erlægges i forbindelse med parringen og derefter 
yderligere en rate der afhænger af antal levendefødte 
hvalpe. Om man vil gøre det ene eller det andet er en 
smagssag, men det er vigtigt at man har det på plads i 
sin kontrakt. 

Kan jeg få lov at besøge og følge hvalpene?

Det bør være en selvfølge. Jeg kender ikke nogen 
opdrættere som ikke påskønner hanhundeejerens 
interesse i det kuld det er kommet. 

Er der noget papirarbejde jeg skal lave?

I forbindelse med parringen skal der udfyldes 
og underskrives et parringsbevis, hvor du som 
hanhundeejer skriver under på at det er din hanhund 
der har parret den pågældende tæve. Dette papir skal 
tæveejeren indsende til den stambogsførende klub for at 
kunne registrere kuldet.

Hvis min hanhund skal bruges i avl...fortsat



 Fokus på ernæring  

Hvad gør at vi vælger som vi gør? 
Når man vælger at stole på en foderproducent, så er 
det enten fordi man har sat sig ind i ingredienser og 
sammensætning og måden foderet er fremstillet på, eller 
også er det fordi man stoler på den person eller det firma 
der sælger foderet.

Som veterinærsygeplejerske er jeg selv et skoleeksempel 
på, hvordan jeg har stolet (lidt blindt) på alt hvad der 
er blevet fortalt og hvis jeg stod med en kat med 
urinsvejsproblemer så fik den posen som jeg havde fået at 
vide var den bedste til det. Jeg har aldrig sat mig ned for 
at undersøge ingredienserne, for at finde ud af hvorfor lige 
netop denne sammensætning passer til de problemer. 

Jeg vil så gerne have, at man har noget mere fokus på 
hvad det er vi fylder i vores kæledyr og det kan vi få, hvis vi 
stiller nogle spørgsmål…

Som uddannet veterinærsygeplejerske har jeg igennem 
tiden mødt mange hunde- og katteejere. Fælles for 
størstedelen af dem er, at de vil det bedste for deres 
kæledyr!

Det betyder at de vil vaccinere dem rigtigt, træne dem 
rigtigt, give ormekur på de rigtige tidspunkter, tage til 
dyrlægen, hvis nødvendigt og naturligvis give dem det 
foder der er det bedste for dem.
Men hvad er det bedste foder til hunde og katte og hvilken 
rettesnor følger vi?

Under min uddannelse havde vi ernæring som et fag. 
Kompendiet var udfærdiget af et stort og velkendt 
foderfirma og derfor stillede jeg personligt aldrig 
spørgsmålstegn til hvad vi lærte, da det var en selvfølge at 
det skrevne var korrekt og veldokumenteret.

Jeg lærte at pris og kvalitet hænger sammen og 
sammensætningen af råvarer var vigtig, for at få et 

Hvorfor er ris, korn eller majs stort set altid på førstepladsen – hvilken funktion har det? Hvorfor tilsættes der 
salt? Hvorfor alle de syntetiske tilsætningsstoffer, hvis råvarerne er af god kvalitet? Hvorfor så lavt protein – 
hund og kat er kødæder? Hvor stor en andel af proteinerne stammer fra animalsk kilde og omvendt, hvor stor 
en del stammer fra vegetabilsk? Hvorfor konservere med BHA, BHT og propyl gallat, som mistænkes for at 
være kræftfremkaldende? Hvad med de skjulte ingredienser? - Opdrættede fisk er typisk fodret og behandlet 
med syntetiske stoffer, hvilket ender i maden som en skjult ingrediens. Hvorfor fragmentere en ingrediens, er 
det for at snyde forbrugeren? Hvorfor det høje kulhydratindhold?

Af: Louise Vagtø, veterinærsygeplejerske hos ACANA Danmark

velafbalanceret foder med de rette mængder af 
vitaminer, mineraler og næringsstoffer. Alt dette gav jo 
virkelig god mening og gav ikke anledning til nærmere 
undersøgelse. Skulle man være skeptisk, skulle man jo 
også være det i alle de andre fag.

Men hvorfor ikke være kritisk? Vi ved jo alle hvor vigtigt 
det er, vi får en god, sund og varieret kost hver dag for at 
vores krop fungerer optimalt

En ensidig kost med for mange syntetiske 
tilsætningsstoffer går de fleste langt uden om, så er det 
OK at  vores kæledyr så skal leve af det hver dag, resten 
af deres liv?

Jeg indrømmer gerne, at jeg er blevet farvet af min 
nuværende stilling og det har bestemt fået mine øjne op 
for hvor vigtigt det er at være kritisk, når det kommer til 
ingredienser og sammensætninger i foder til hunde og 
katte.

Der er mange om buddet, flere tusinde fodermærker 
findes der på markedet, nogle bedre end andre… men 
fælles er, at de er knalddygtige til at få deres eget 
mærke til at fremstå, som den bedste kvalitet med den 
helt rigtige sammensætning! Desværre er en stor del 
af dem også knalddygtige til at få ingredienslisten til 
at se tiltrækkende ud og det er svært at overskue for 
forbrugeren når de står i junglen af mærker og prøver at 
finde frem til det bedste foder til deres kæledyr. 

Hvorfor skal det være så indviklet?
Faktum er at det ikke behøver at være så svært. Hunde 
og katte er kødædere, det har de været igennem mange, 
mange år og det er biologisk bestemt. Mange (inklusiv 
mig selv) har lært, at hunde er altædere, men bare fordi 
hunde er fantastiske til at adaptere sig en livsstil og kan 
overleve på næsten hvad som helst, er det absolut ikke 
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Hvad er et fuldfoder?

Hundefoder godkendes som fuldfoder hvis 

minimumskrav fra den amerikanske organisation, 

AAFCO https://www.aafco.org/ er overholdt.

Et tørkostbaseret fuldfoder består af protein, 

kulhydrat, fedt, væske, vitaminer og mineraler.

Protein stammer både fra animalsk og 

vegetabilske kilder og kulhydrat kan være både 

lavglykæmisk og højglykæmisk.

Der er kæmpe forskel på kvalitet – er det fra rene 

råvarer, eller er det animalske biprodukter?

Biologisk værdi (BV) er et udtryk for, hvor godt 

kroppen optager og udnytter et givent protein 

Alt animalsk protein er ikke godt, da animalsk 

protein også dækker over ”biprodukter” fra 

dyret, som eksempelvis næb, fjer, klør, tumorer 

og sår/blå mærker.

Jo højere BV, jo bedre udnyttelse.

Æg = 97 %

Fisk = 91 %

Bønner = 78 %

Soja = 55 %

Fjer = 0 %

Vær også opmærksom på behandling af råvaren 

– jo højere varmegrader og jo flere behandlinger, 

jo mere udpint råvare. Eksempel: Tag en bøf, kog 

den først, steg den så på panden, giv den en tur 

på grillen og sæt den dernæst i ovnen ved 250 

grader. Bøffen deklareres stadig som en bøf, men 

næringsværdien er væk og råvaren er udpint.

Kulhydrater deklareres ikke – mærkeligt nok, 

da det ofte er det der er mest af. Dog er det 

ind i mellem deklareret som NFE (Nitrogenfrit 

Ekstrakt).

Højt protein- og lavt kødindhold er 

proteinindholdet vegetabilsk og ikke velegnet til 

et rovdyr

ensbetydende med, at det er det mest optimale for dem.

Hunde og katte er protein- og fedtforbrændere og har 
faktisk intet behov for at få tilført kulhydrater i deres 
kost, det viser næringsprofilerne fra Sammenslutningen 
af Officielle Amerikanske Foder-kontrollører (AAFCO). 
Men hvor meget kulhydrat er det lige der findes i mange 
fodermærker på markedet? Og hvor står kulhydrat 
overhovedet oplyst, når jeg kigger på analysen?? 

På foderposen finder du ikke en analyse hvor kulhydrat 
er oplyst, derimod vil der stå NFE, som egentlig står 
for nitrogenfrit ekstrakt. NFE dækker over kulhydrater, 
råaske og træstof – men hvor mange er klar over det?

Mange fodermærker på markedet indeholder mere end 
50% kulhydrat, som mest af alt fungerer som fyld.

Er protein farligt?
Da jeg arbejdede på dyreklinik, har jeg mange gange 
rådgivet om foder og ernæring, og har fortalt klienterne, 
hvor vigtigt det var, at deres hunde ikke fik for meget 
protein, da de ikke kunne tåle det. Hunden måtte endelig 
ikke spise kattens mad, for dens nyrer kunne slet ikke 
kapere det høje proteinindhold.

Men fakta er, at der ikke findes nogle studier som 
beviser at proteiner er dårlige for hundens nyrer, vel at 
mærke, hvis proteinerne er af høj kvalitet af animalsk 
oprindelse.Hvor proteinerne stammer fra er nemlig 
vigtigt, det er ikke kun animalsk protein der tilsættes i 
mange fodertyper. Vegetabilsk protein fylder også godt 
på ingredienslisten, typisk for at højne det samlede 
proteinniveau i den endelige analyse. Vegetabilsk 
protein har en ringe Biologisk Værdi (BV) for kødædere, 
det betyder at de ikke kan optage og udnytte det givne 
protein særlig effektivt. 
For at give et eksempel, så er æg den proteinkilde med 
den højeste tilgængelige BV = 97% optager og udnytter 
kroppen, de sidste 3% får nyrerne lov at arbejde med 
og udskille. Tager man derimod fjer, som også er et 
protein, så er BV = 0% - dvs. intet optages og udnyttes 
af kroppen, nyrerne derimod kommer på voldsomt 
overarbejde med bearbejdning og udskillelse.
Hvis størstedelen af indholdet i foderposen stammer fra 
kulhydrater får hunden ikke de nødvendige aminosyrer 
for at vedligeholde forbrænding og energibehov. Det 
er her de syntetiske tilsætningsstoffer kommer ind i 

 Fokus på ernæring...fortsat 
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billedet. Hvis man vender foderposen om og kigger på 
ingredienslisten ser den måske umiddelbart OK ud, men 
hvis listen af tilsætningsstoffer er længere end listen af 
ingredienser, så kan man forvente at ingredienserne er 
af ringe kvalitet. 
En anden ting der ofte ses på ingredienslisten, er 
biprodukter, hvad er det? Det simple svar er: Produkter 
der ikke kan eller skal bruges til menneskeføde.
Hvis man ønsker at bore i dybden, kan man selv 
læse i Vejledning om foder og foderstofvirksomheder, 
Plantedirektoratet oktober 2012 – 2.1.2.2 
Biproduktforordningens regler - side 16-21:
Kategori 3 må lovligt bruges til foder til selskabsdyr: 
(klove, huder, fødder, fjer, uld, hår, slagtekroppe eller 
dele heraf der ikke er godkendt til konsum og lign.)

Kornfri – en modedille?
Det er de seneste år blevet meget populært med 
efterspørgsel på kornfrit hundemad, hvilket i mange 
af tilfældene kommer sig af, at nogle har ment at korn 
kan være allergifremkaldende. Korn er i sig selv ikke 
allergifremkaldende, men det er et godt levested for 
lagermiden, hvis ekskrementer kan have betydning 
for mange hundes allergi. Lagermider kan dog findes 

i alle typer foder, også kornfrit, så længe foderet ikke 
opbevares korrekt.
Men når et foder er kornfrit, hvad bruges der så i stedet? 
Hvis foderfirmaer der tidligere har brugt en stor mængde 
korn (majs, ris, hvede) skal erstatte det er der behov for 
noget tilsvarende billigt. Flere foderfirmaer har fundet 
på at bruge kartofler i stedet for, det er stivelse og det 
er billigt, men det er stadigvæk ligegyldige kulhydrater 
med højt glykæmisk indeks, som påvirker blodsukkeret 
negativt. Hunden får stadig ikke det optimale og 
”overlever” på tilsætningsstofferne, som er nødvendige, 
da ingredienserne ikke giver meget at arbejde med. 

Med andre ord – bare fordi et foder er kornfrit giver det 
ikke automatisk et kvalitetsstempel. Brug samme kritiske 
briller her som på alt andet foder.

Denne skrivelse er ikke for at tale ned om nogle 
foderfirmaer eller for at højne andre. Det er blot et opråb 
for at vi alle skal være mere opmærksomme og kritiske, 
når det handler om ernæring af vores kæledyr.

Vend posen og læs hvad der er i den
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Arbejdsopgave fremover klarere pointregler for aktiviteterne Rally, LP, NW og Schweis, ingen 

ændring i måden at give point på, blot mere gennemskuelige regler 

 

Vores første medlemsmøde på web havde en aktiv diskussion for da ca 10 der var mødt op, og der 

blev snakket meget om hvad klubben kan gøre både nu og senere.  

Næste møde er Mia Trier-Knudsen fra Nordhund som foredragsholder om RR hundens adfærd. Laves 

som et LIVE på Facebook. 

 

(Sven har tilbudt at lave ringtrænings video (tips/tricks) – venter lige på Svens svar før det skal i) 

 

 

c) Avl og Sundhed 

Der har været travlt 

DKK har endeligt overført ansvaret for sinus tjek og DS attest udstedelse til klubbens DS tjekkere, vi 

mangler endeligt godkendelse af attesten samt ansvarsfraskrivelse hvis DS findes senere fra 

DKKs jurist men den burde være på vej. 

DKK, har nu indført racespecifikke dna test, for RR er det JME, via rekvisition fra DKK, dog bliver DM 

ikke godkendt denne pga. testens usikkerhed. EOAD er ikke officielt endnu. 

DKK gemmer og godkender kun DNA test lavet efter rekvisition, så ældre testede hunde kan ikke 

retrospektivt få deres test på hundeweb 

 

Diskussion om tævens alder før hun går i avl, der er enighed i både bestyrelse og Avls og 

Sundhedsudvalg de nuværende 2 år for avl er meget tidligt, selvom tæverne kan virke fysisk 

færdig udviklet kræver det utroligt meget både fysisk og psykisk af vores tæver at bære og 

opføde de store kuld som de ofte får og det kan være meget belastende for en unghund. 

Tema nummer i det svenske RR blad, om sinus, og vi har sat gang i artikler om emnet, bl.a. fra en 

dyrlæge/RR opdrætter med erfaring i operation. Vi håber den bliver parat til næste blad og til 

publicering på web 

 

Mange nye opdrættere, kontakter Avl og Sundhedsudvalget for at forberede sig inden de kommer på 

hvalpelisten. A&S har lavet en huskeliste så alle kan få en ordentlig snak om det at opdrætte 

Ridgebacks 

 

Grundet rejserestriktioner og flere nye opdrættere er der stor interesse for danske hanner. Avls og 

sundhedsudvalget forsøger at samle en simpel liste (ved hjælp af et spørgeskema) over hanner 

der opfylder kravene for en plus stambog. Oplysninger herudover kan fås ved at kontakte ejer. 

Der er registreret 80 hvalpe og kun 4 importeret, hvilket er meget lavt i forhold til tidligere år. 

Mangler de mon at blive registreret i DKK?  Vi prøver at reklamere for at folk får overført deres 

hunde så de kan deltage i prøver, udstillinger og andre officielle aktiviteter., HelleL laver et opslag 

på RRKs FB side og den kan vi så dele i RR Danmark. 

 

 

 

d) Web/blad 

Hjemmesiden er lige nu ved at blive konverteret til ny udbyder. Alt er på plads. Men lidt besvær med 

DK Hostmaster, som kræver et Erhvervs Nemid. Poul skal kontakte klubbens pengeinstitut for at 

få et sådan 

Facebook bør være synlig på vores nye hjemmeside 

Vi har også brug for at klubben kan findes på instagram, Annette Rosenfeldt opsætter en klub konto 

så man fremover kan tagge #RRK med sine RR billeder 

 

e) Omplaceringskoordinator der ikke nogen omplaceringer pt. 

 

 

8. Næste BM, 16.februar kl. 19.30, Dorthe indkalder. 

9. Eventuelt 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde
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Referat fra Bestyrelsesmøde søndag 7.februar 2021, online 

Deltagere: HelleL, Julie, Dorthe, Annette, Poul, HelleC  

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt af alle, fremover fjernes dette punkt fra dagsorden 

 

2. Indkommen post 

Sara Venturelli næstformand hos RRCI and Fci Breeder i Italien har sendt nogle spørgsmål vedr. 

brugen af RR i Danmark. HelleL svarer 

 

3. Udgående post 

Poul har sendt ca. 50 remindere for betaling af kontingent 

Nogle få har udmeldt sig efter at havde mistet deres hund. 

Velkomstbreve til 9 nye medlemmer. 

 

4. GF 2021 

Herunder revision af vedtægter og etiske regler 

Vedtægterne blev finpudset til en version 2021, som skal godkendes på GF. 

Etiske regler blev gennemgået og opdateret til en version 2021, som skal godkendes på GF 

 

5. Regnskab 

Er sendt til revisor for behandling. Der kommer stadig indbetalinger fra medlemmer der ikke har 

fanget at anmodningen for kontigent kommer fra DKK, så Pouls arbejde med at rykke sene 

betalere bærer frugt 

Fremover reklame i blad 4 omkring ”Husk kontingent” 

 

6. Blad 1, deadline 15.februar.  

Der kommer følgende artikler 

Regnskab, (2 sider) 

Kandidater til Bestyrelsen 

Vedtægtsændringer  

Udvalgs beretninger (3 sider) 

Artikel om Avlshanner 

Artikel om Foder indhold 

Udstillingskalender skal ikke på – men under punktet i bladet skal stå: hold øje med RRK web så 

snart forsamlingsforbuddet lempes til 50 udendørs. 

Indkaldelse til GF  

 

7. Nyt fra udvalg 

a) Udstillingsudvalg 

Århus udstilling aflyses, og vi forsøger at supplere med nye datoer, når der lempes på 

restriktionerne. VI er parat til at rykke meget hurtigt 

 

b) Aktivitet,  

Der har været ganske få aktiviteter. 

Lurecoursing på Sjælland er kommet i gang, arrangementer annonceres i FB gruppe Lurecoursing  

Lurecoursing Jylland er stadig aktiv 

 

Lurecoursing er i gang, kig på FB grupperne 

Lure Coursing – Sjælland https://www.facebook.com/groups/127966837412761 

Lure Coursing – Jylland https://www.facebook.com/search/top?q=ridgeback%20aktiviteter%20dk 

 

Ridgeback Aktiviteter DK (ikke særlig aktiv) 

https://www.facebook.com/search/top?q=ridgeback%20aktiviteter%20dk 
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Arbejdsopgave fremover klarere pointregler for aktiviteterne Rally, LP, NW og Schweis, ingen 

ændring i måden at give point på, blot mere gennemskuelige regler 
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DKK har endeligt overført ansvaret for sinus tjek og DS attest udstedelse til klubbens DS tjekkere, vi 
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Referat fra Bestyrelsesmøde søndag 7.februar 2021, online 

Deltagere: HelleL, Julie, Dorthe, Annette, Poul, HelleC  

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt af alle, fremover fjernes dette punkt fra dagsorden 

 

2. Indkommen post 

Sara Venturelli næstformand hos RRCI and Fci Breeder i Italien har sendt nogle spørgsmål vedr. 

brugen af RR i Danmark. HelleL svarer 

 

3. Udgående post 

Poul har sendt ca. 50 remindere for betaling af kontingent 

Nogle få har udmeldt sig efter at havde mistet deres hund. 

Velkomstbreve til 9 nye medlemmer. 
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Vedtægterne blev finpudset til en version 2021, som skal godkendes på GF. 
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Udstillingskalender skal ikke på – men under punktet i bladet skal stå: hold øje med RRK web så 
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Der har været ganske få aktiviteter. 
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”Øv; regnvejr         
og kulde”
Af: Lene Tornkjær 
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Bliver helt ked af det på min elskede races vegne, når 
jeg ser og høre om diverse opslag på blandt andet FB. 
Opslag af RR (Og for den sags skyld andre lignende 
racer) som står og kryber sammen pga. regn eller kulde. 
Og så alle de undskyldninger om hvorfor RR ikke kan 
lide regn og kulde.

Hvor tit høre jeg ikke i mit job som 
Veterinærsygeplejerske ”Vi har heller ikke været så 
meget ude fordi vejret har været så dårligt og min hund 
vil ikke med ud”.

Helt enkelt, så har de fleste RR kun et tyndt lag pels og 
ingen underuld. Og når vi har de kære hunde i 20-25 

grader indenfor så er der ikke noget at sige til, at de 
fleste synes det er koldt når udetemp er noget koldere. 
Især hvis de ikke har mulighed for at løbe sig varme og 
forblive aktive. Skal måske følges i snor med sin ejer 
som går sit eget gåtempo. 

Det at blive kold, få stive muskler og led er ikke 
hensigtsmæssigt i forhold til at kunne udvikle gigt og 
andre lidelser i bevægeapperatet på sigt. 

Et godt dækken kan virkelig gøre underværker. Men 
det skal være et dækken der er rart at have på, der skal 
være god bevægelighed for hunden. Dvs. det skal have 
den rigtig pasform/str. og være af fleksibelt materiale fx 



for hunden, hvis man som ejer står og kryber sammen i 
hoveddøren, når det regner og er koldt. 

Jeg er bestemt ikke fortaler for at vores RR skal pakkes 
ind i vat og bomuld, men det er os som ejer der skal give 
dem de bedste muligheder for at trives på bedst mulig vis i 
al slags vejr. 

Og at der tages udgangspunkt i den enkelte hund. 
Jeg har siden 2001 haft 3 RR og vil sige at vores første 
RR Kali hadede vand og kuld. 
Han var helt sikker på han smeltede, når det regnede eller 
var under 15 grader. 

Han var desværre ikke så heldig som Poma og Brace 
som vi trænede med sjov og foder ude i regnvejr helt fra 
hvalpe af. Der var ingen som havde fortalt os at det var en 
mulighed og at det faktisk kunne gøre en forskel. Men det 
kan det virkelig. 

Kulde og regn kan og bør trænes på lige fod med alle de 
andre ting en lille hvalp bør tilvænnes.

”God træning ”
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uld som er vores favorit. Rigtig mange dækkener kan 
også være statiske og give stød. Dette gør uld ikke. 

Hvis hunden skal synes om dækkenet er det også 
vigtigt at lære den via frivilligt at stikke hovedet ind 
i halsåbningen. Lad være med at blive fristet af at 
trække det over hovedet på hunden.  

De fleste RR kan vænnes til både regn og kulde. Det 
synes jeg faktisk man skylder sin hund, når vi nu har 
valgt at den skal bo her i Danmark hvor vejret nu er 
som det er. 

Det at lave dejlige ting med den lille nye hvalp udenfor, 
når det regner KAN virkelig gør underværker for 
hvordan den senere vil opfatte regnvejr. Ligesom 
alle de andre ting man bør lære sin hvalp.Tag fx lidt 
vådfoder eller lign. med udenfor og lad den snuse 
efter dette imens det regner.

Hvis det er koldt er også her et dækken en fin 
mulighed. 

Som oftest er det en god ide at starte med sig selv. 
Det giver ikke det bedste og mest positive billede 
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Hvalpelisten
Pr. 01-03-2019

FORVENTET FØDSEL I UGE 14, 202

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

MOR: DKCH INTCH SECH KBHJV15 DKJV15 
DKKV16 DKV17 KBHV19 KLBCH Jockular 
Alkina
HD/AD: A/0

Kennel Zindika

Caroline Larsen
Skovgårdsvej 7, Hastrup
4720 - Præstø

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

PLANLAGT PARRING I Marts, 2021 

FAR:DEJCH DEjKLBCH Ulwazi´s Born To Run 
Bowie
HD/AD: A/0

MOR: RBM Lewanika Kubuheha
HD/AD: A/0

Kennel Lewanika

Helle Lauridsen
Kastedvej 37
8200 - Århus N

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

PLANLAGT PARRING I Marts, 2021 

FAR:DKCH, HCAJV17 Juani Aisha Jelani
HD/AD: A/0

MOR: Makucha B’loved Sha-Mia by Falko
HD/AD: A/0

Kennel ShaMia

Mia Rosted Sørensen
Ajstrupvej 16
8340 - Malling

T: 4247 5445
W: www.facebook.com/RidgebackShaMia
E: miarosted@gmail.com



Hvalpelisten fortsat

Kenneler & Opdrættere Med Kuldplaner i 2021
Følgende kenneler og opdrættere har kuldplaner i 2021, 
ikke alle indgår på listen ovenfor pga. manglende valg af han eller tæve.

Pr. 01-03-2019
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PLANLAGT PARRING I APRIL, 2021 

FAR:Njia Jamaa Grand Lewis
HD/AD: A/0

MOR: Hazinas 8th Halima
HD/AD: A/0

Kennel Hazinas

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

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

Kennel Hazinas - Eskebjerg

Kennel Hekima - Gandrup

Kennel Hvirvelvinden - Helsinge

Kennel Kinyemi - Haslev

Kennel Lewanika - Århus N

Kennel ShaMia - Malling

Kennel Zindika - Præstø

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

RRK Sinustjekkere

OmplaceringPr. 01-03-2021

Der er ingen hunde til omplacering i øjeblikket



Udstillingskalender  
Udstillinger i 2021

2021 Adresse Dommer Arrangør Frist

11.04.21 Årslev Jette Ramvad, Danmark RRK, GF 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 Leif-Herman Wilberg, Norge DKK 11.10.21/18.10.21

13.11.21 Herning Jochen Eberhardt, Tyskland DKK, Nordisk 11.10.21/18.10.21

14.11.21 Herning Laurent Pichard, Schweiz DKK, DKV 11.10.21/18.10.21

04.12.21 Strøby Jeanette Balkan, Danmark RRK 31.10.21

FØLG MED PÅ HUNDEWEB.DK, DKKs- og RRKs hjemmeside 
for eventuelle aflysninger pga CORONA. Når tiden tillader vil RRK 

lægge flere klubudstillinger ind

Aktivitetskalender  
Aktiviteter i første halvdel af 2021

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

2021 Type Adresse Frist Tilmelding 

12-14/03-2021 Schweisstræning Palsgaard skov ved 
Hampen Sø RRK -

spor@ridgebackklub.dk

21/3-2021 Schweissprøve Frederikshåb Plantage RRK -
Lukket

09-11/04-2021 Schweisstræning Palsgaard skov ved 
Hampen Sø RRK -

spor@ridgebackklub.dk

24/4-2021 Schweissprøve 
KUN 40t/1000m Rold Skov RRK se hundeweb www.hundeweb.dk
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Kennel Copper Queen
Anne C. Dalsgård
Mosevej
5492 Vissenbjerg

T: 2984 2619
W: www.copper-queen.com
E: rr@copper-queen.com

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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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 

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 Hvivelvinden
Dea Vemming
Dommerengen 12
3200 Helsinge

T:2448 7712
W:/www.hvirvelvinden.dk
E: vemming@gmail.com



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
Sastrupvej 4
8530 Hjortshøj

T: 2539 6026
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 Inkiini
Inge Kiilerich Nielsen
Stenhulevej 1
8653 Them

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

Kennel Kinaya
Marianne Grønn Prior
Lydumvej 20
6830  Nørre Nebel

T: 5122 8601
W: www.kennelkinaya.dk
E: marianne@hos-dyrlaegen.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
Skovgårdsvej 7, Hastrup
4720 - Præstø

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 Ni´Akoya
Helle Cornelius-Knudsen
Rødhøjgårdsvej 19
2630 Taastrup

T: 23295912
W: www.niakoya.dk
E: niakoya@niakoya.dk

Kennel ShaMia
Mia Rosted Sørensen
Ajstrupvej 16
8340  Malling

T: 4247 5445
W: www.facebook.com/RidgebackShaMia
E:miarosted@gmail.com

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

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




